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Център за творческо обучение 
има холистичен подход и уникална експертиза за 
образователна трансформация и иновации

Експертите и знанието на Център за творческо обучение обхващат:

Съвременна методика  
и световни иновации

Професионално 
развитие

Образователна 
среда

Хардуер Софтуер

Цялостна визия 
за образователна  
трансформация

Експерти от екипа на Център за творческо обучение са изявени в различни области:

 – участват в комисията за Иновативни 
училища към Министерство на 
образованието;

 – участват в Работната група по 
изготвяне на Стратегия за развиване 
на образованието на Община Пловдив;

 – са единствените Google 
сертифицирани иноватори в областта 
на образованието за България;

 – посещават BETT show (Британското 
изложение за образователни 
технологии) от 2009 г.;

 – са национални координатори на 
програмите на Space Camp Turkey в 
България.

Център за творческо обучение
Център за творческо обучение има доказан опит и сертифицирани 
специалисти за внедряване на G Suite и е единствен партньор в 
България на Google за образованието.
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За Център за творческо обучение
Мисията на Център за творческо обучение 
(ЦТО) е подобряване на цялостната 
образователна среда в България 
чрез внедряване на персонализирани 
технологични решения за българските 
образователни институции, авторски 
програми за обучение на учители и 
младежки дейности.

От 2008 г. насам Центърът работи 
активно в областта на образователната 
трансформация, а от 2017 г. е единственият 
официален партньор на Google за 
образованието в България, по всичките 
три направления. Това са: професионално 
развитие, G Suite за образованието и 
Chromebook. Център за творческо обучение 
е притежател на запазените марки 
Креативна класна стая® и Креативни деца® 
(Creative classroom, Creative kids). 

Център за творческо обучение е автор 
на 16 обучителни програми за учители 
и директори, свързани със смисленото 
и цялостно прилагане на съвременни 
технологии в класната стая. Сред тях са 
обученията „Училище в облака“, „Дизайн 
и внедряване на ИКТ“, „Инструменти за 
привлекателно образование“. Всички 
обучителни програми са одобрени от МОН. 

Закупуването на оборудване и обученията 
на учители не са достатъчни за 
образователна трансформация. Нужен е 
холистичен подход за смислено внедряване 
на технологии, нов дизайн на средата и 
планиране на дейности. Образователната 
трансформация трябва да има ясна цел, в 
синхрон с изискванията на настоящето и с 
поглед в бъдещето. 

Сред проектите и дейностите на Центъра се открояват:

Внедряване на модела 

„Едно към едно“ (1:1)

устройство за всеки 
ученик в българските 
училища.

Над 1000 български деца 
подготвени и изпратени в 

Space Camp Turkey 

Центърът е координатор на 
програмата за България. 
spacecamp.cct.bg  

Технологичен консултант и 
партньор при изграждане 
на иновативна и техноло-
гична образователна среда 
към програмата 

„Училища на бъдещето“

на Фондация Америка за 
България.

„Училище в облака“ 

за внедряване на облачни 
платформи в българското 
образование. Над 200 акти-
вирани облачни услуги на 
училища, детски градини, 
университети и неправител-
ствени организации. 

1:1
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Увод

Настоящото изследване има за цел 
да разгледа няколко въпроса от 
първостепенно значение за внедряването 
на облачни платформи в българските 
училища. Специален фокус се поставя 
върху възможностите и конкурентните 
предимства, които „Облакът“ дава на 
училища и общини и как се променят 
процесите в тези организации след 
успешно внедряване. 

Разглежда се проектът „Училище в 
облака“, реализиран в община Пловдив в 
периода 2017–2019 г. и обхващащ всички 
52 общински училища.

Изследването е базирано на обобщени 
данни от 44 общински училища в гр. 
Пловдив и конкретни данни от 9 от тях. 

Водещ въпрос е „Как (най-добре) да 
бъдат интегрирани облачната платформа 
Google G Suite за образованието, 
устройства Chromebook и дейности за 
професионалното развитие на учителите, 
за да се подобрят административните 
дейности, компетентностите и уменията 
на учители и ученици и образователната 
среда в училище?“ 

В отговор на водещия въпрос, ще 
акцентираме върху следните точки:

1. Какво представлява „Google G Suite 
за образованието“ за училищната 
администрация и как използването 
на платформата и инструментите 
могат да трансформират работата по 
администрирането на едно училище.

2. Какво участие в процеса имат учители, 
ученици и училищната администрация 
и каква е връзката с развиването 
на дигиталната компетентност, 
медийната грамотност, умения за 
общуване, планиране, сътрудничество 
и подобряване на цялостното 
удовлетворение от преживяването в 
училище.

3. Каква е ролята на Община Пловдив 
за внедряване на технологии в 
училищата. 

4. Как използването на Chromebook 
устройства трансформира учебния 
процес? Опитът на пловдивската 
Езикова гимназия „Иван Вазов“ и 
внедряването на проекта „Едно към 
едно (1:1)“ за 8Ж клас.

5. Какви са стъпките по внедряването и 
до какви изводи можем да достигнем.
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Google G Suite за образованието

Облачна платформа, безплатна за 
държавните и общински училища. 
Платформата позволява създаване 
на персонализирани електронни 
профили за персонал и ученици (име@
домейн.бг). Профилите дават достъп до 
редица инструменти за продуктивност 
и сътрудничество, разработени и 
поддържани от Google. За да се използват 
инструментите не се изискват инсталация 
на софтуер или специални настройки, 
достатъчно е устройство с достъп до 
интернет. Организациите, използващи 
Google G Suite за образованието, се 
ползват от неограничено пространство 
за съхранение в облака, допълнителни 
административни инструменти, а всички 
настройки се извършват от единен 
администраторски панел.

Към 2019 г. над 100 милиона души по 
света използват G Suite за образованието. 
Според данни на Google платформата 
е водеща в САЩ, Швеция, Финландия, 
Норвегия, Холандия, Белгия, Австралия и 
други държави по света. 

Chromebook (Хромбук)

Компютър, най-често лаптоп, който 
работи с операционната система 
Chrome OS.

GEG – Google Educators’ Group  
(Група на Google учителите)

Неформална общност за взаимопомощ 
и подкрепа между учители. Официално 
разпозната от Google.

Gmail
поща

Classroom
класна стая

Calendar
календар

Комуникация

Hangouts
чат
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Sites
сайтове

Forms
формуляри

Slides
презентации

Sheets
таблици

Docs
документи

Колаборация

Drive
диск

Съхранение

Управление

Admin
административен 

панел
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Какво означава „в облака“?

Това означава съхранение и достъп до 
компютърни данни и програми през 
интернет връзка, вместо през локалната 
памет за съхранение на компютъра ни 
(или локален сървър). „Облак“ е метафора 
за достъп до данни, през интернет. 
Използването на облачни услуги не 
изисква инсталиране на програми върху 
устройство, а достъпът (най-често) се 
осъществява единствено чрез електронен 
профил.

За целите на това изследване, когато се 
казва „облачни услуги“ в контекста на 
училището, се има предвид Google G Suite 
за образованието; двете понятия са 
взаимозаменяеми.

5 причини, поради които Облакът е подходящ за училищата:

1 Безплатен и сигурен електронен 
профил за всеки в училище  
Позволява създаване на 
електронни профили в домей на 
на организацията (от типа име@
домейн.бг). Собствениците на 
профили в училищния облак имат 
достъп както до своето, така и до 
споделено от други електронно 
съдържание навсякъде, по всяко 
време и от всякакво устройство, 
свързано с интернет. 

2 Файловете са достъпни навсякъде  
и по всяко време  
Файловете в облака са предпазени 
от вируси и повреди в локалната 
памет. Облакът осигурява 
неограничено пространство за 
съхранение за документи и учебно 
съдържание, изцяло на български 
език. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Изцяло отговаря на общия 
регламент за защита на личните 
данни (GDPR)  
Изцяло отговаря на изискванията 
на Общия регламент за защитата 
на личните данни (ОРЗД). Това 
гарантира защита на чувствителна 
информация и условия за етична 
работа с лични данни на ученици, 
учители и родители.

4 Достъп до съдържание без 
реклами  
Няма реклами в интерфейса 
на инструментите; несравнимо 
по-добри нива на защита 
и функционалност спрямо 
електронните профили в публичен 
домейн (например abv.bg, gmail, 
outlook и други).

5 Национален приоритет  
Внедряването на Облак е основен 
приоритет на Стратегията 
за ефективно прилагане на 
информационни и комуникационни 
технологии в образованието и 
науката на Република България 
(2014–2020 г.). 
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Какво е Chromebook и с какво се 
различава от другите устройства?

Най-основно етапите за 
внедряване на облак са:

ФАЗА 1 

Натрупване на опит и увереност

 � Анализ на нуждите  
(и проблемите),  
дизайн на проекта 

 � Активация на G Suite и 
първоначални обучения  
на екипа 

 � Сертифициране на екипа и 
внедряване на G Suite

ФАЗА 2 

Иновации и създаване на ролеви 

модели (повтаряща се)

 � Измерване на напредъка 

 � Иновации, подкрепени от 
дигитални технологии

Chromebook (хромбук) е компютър, 
който работи с операционната система 
Chrome OS на Google. Chromebook са най-
често лаптопи. Общото между различните 
модели е, че работят по цял ден с едно 
зареждане на батерията, почти винаги 
имат чувствителен на допир екран и други 
характеристики, които ги правят много 
подходящи за ползване в учебна среда, 
както от учители, така и от ученици.

Chromebook могат да се използват 
в един ден от различни хора, защото 
информацията в устройството е 
свързана с профила на човека, който 
го използва. Chromebook компютрите 
са разработени така, че да са леки и 
здрави, работят с настолната версия на 
браузъра Google Chrome и поддържат 
Android приложения от Google Play Store. 
Животът на устройствата е над 5 години и 
цената им в повечето случаи е по-ниска, в 
сравнение с други устройства с подобни 
характеристики и функционалности. 
Chromebook са №1 устройства в 
училищното образование в редица 
държави, сред които Швеция, Холандия, 
Дания, САЩ, Австралия и други. 

Внедряването на облака Google G Suite 
паралелно с Chromebook може да доведе 
до значително намаляване на разходите 
за техническа поддръжка на компютрите 
(няма вируси, обновявания и инсталация 
на софтуер, преинсталиране и пр.). 

Потребителите имат нужда от по-малко 
технически умения, за да работят с 
Chromebook, в сравнение с настолни 
компютри и операционни системи. 

По този начин обученията за учители 
за работа с облачната платформа се 
превръщат в ускорител на процесите, но 
не и в задължително условие за успешно 
внедряване. 
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Училище в облака в Пловдив 2016–2019

„Училище в облака“ стартира през 
2016 г. като проект на Център за 
творческо обучение. Първата мащабна 
реализация е подкрепена от Община 
Пловдив. Партньорството и съвместната 
реализация от страна на община, 52 
училища и частна експертна организация 
(в лицето на Център за творческо 
обучение) е прецедент за българското 
образование. Проектът цели ефективно 
внедряване на облачна платформа във 
всички училища в община Пловдив, 
продължаващо обучение и сертифициране 
на учители и внедряване на ново 
поколение електронни устройства. 

Община Пловдив е пример за 
последователна и целенасочена политика 
по смислено внедряване на технологии 
и подпомагане на сектор „Образование“ 
в персонализираното използване 
на технологии, повишаването на 

квалификацията на учителите и развиване 
на дигиталната грамотност на учители и 
ученици. 

На територията на Община Пловдив има 
52 общински, 8 частни и 17 държавни 
училища.

данни към 15.09.2019 г. 

Днес, три години от стартирането 
на „Училище в облака“, 52 общински 
и 4 държавни и частни училища, 
както и самият отдел „Образование“ 
на Община Пловдив разполагат с 
облачна платформа, а 187 учители са 
сертифицирани по програмите Google 
Certified Educator, Level 1 и 2. 

Тенденцията е до 2020 г. 100% от 
пловдивските училища да са в 
облака. 

   10



от общо 77 в Община Пловдив 
разполагат с облачна платформа

56 училища

са сертифицирани по 
програмите Google Certified 
Educator Level 1 и 2

са сертифицирани по програмите Google 
Certified Educator Level 1 и 2

учители187

активни потребителски 
профили на пловдивските 
училища „в облака“

активни потребителски профили на 
пловдивските училища „в облака“

потребители13000+

всички общински детски градини 
използват Google G Suite за официална 
комуникация

детски градини52

За да се подпомогнат училищата в 
процесите на внедряване на облачна 
платформа и нов хардуер през 2017, 
2018 и 2019 г. са създадени общинските 
програми „Дигитализация на учебния 
процес“ и „Модернизация на учебния 
процес“.

Програмите финансират:

 – Първоначална активация и настройка 
на облачна платформа на домейна на 
училището

 – Обучение на учители, директори и 
администратори

 – Закупуване на устройства 

В резултат на програмата е активирана 
облачна платформа Google G Suite за 
образованието в 50 общински училища. 2 
училища използват Microsoft Office 365, а 
към 15.09.2019 г. в 5 училища стартират 
паралелки по модела 1:1 – където всеки 
ученик (и учител на тази паралелка) 
разполага с персонален лаптоп. 

Програмите за закупуване на хардуер 
финансират между 50 и 70% от стойността 
на оборудването. 

Въпреки че общинската подкрепа 
улеснява и ускорява внедряването на 
облачни технологии, успехът на проекта 
зависи най-вече от ежедневната работа 
на едно училище и волята на неговия 
екип. 

Броят на активните потребителски 
профили на пловдивските училища „в 
облака“ надвишава 13 000, над 30% от 
всички учители и ученици в Общината. 

Допълнително – всички 52 общински 
детски градини използват Google 
G Suite, (вместо електронни пощи в 
публични домейни) за официалната си 
комуникация.

Повече за програмите на Община Пловдив, насочени към внедряване на дигитални технологии в 
средното образование:

„Дигитализация на учебния процес“ съфинансира общинските училища с 30 000 лв. годишно за 
обучения за педагогически специалисти и администратори на облачни платформи. Общата инвестиция 
от страна на Общината е 90 000 лв. за обучението на 724 учители, със среден разход от 124 лв. на 
учител. 

„Модернизация на учебния процес“ е част от Общинската образователна програма (2017–2019) с 
общ бюджет за периода 600 000 лв., предназначена за съфинансиране на Общинските училища за 
закупуване на хардуер и активация на облачна платформа. 

Училище в облака: внедряване на облачните технологии в град Пловдив и ролята на общинската подкрепа     /     11
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I етап (2016 г.): проучване, нагласи, 
активация

Първоначално изследване на ИКТ 
обстановката в училищата и готовността 
им да започнат преминаване към облачни 
технологии. Активира се G Suite за 
образованието в 7 начални училища, а 
80 учители и служители преминават през 
обучение.

Първоначално изследване на наличието и 
използването на дигитални технологии в 
училищата и готовността им да започнат 
преминаване към облачни технологии. 
Направено е мащабно проучване на 
нагласите към предстоящите промени, 
готовността на екипите, състоянието на 
училищната технологична база и т.н. 7 
основни училища са първите, в които 
се активира G Suite за образованието, а 
75 учители преминават през обучение. 
Общината и училищата придобиват 
увереност в значимостта на проекта, като 
Община Пловдив дава зелена светлина за 
следващите два етапа.

Училищата в Пловдив преди и сега: цифри и факти

През 2016 г. само едно училище в 
Пловдив внедрява пилотно Google 
G Suite за образованието. Всички други 
76 училища в града използват безплатни 
публични услуги за електронна поща и 
онлайн кореспонденция (abv.bg, mail.bg и 
други). Отделно някои учители използват 
лични Gmail профили за учебна или 
административна дейност. 

2016 г. Община Пловдив и Център за 
творческо обучение стартират проекта 
„Училище в облака“, разделен на три 
етапа.

II етап (2017 г.)

Активиране на G Suite за образованието 
в още 13 основни училища и гимназии, 
преминалите обучение учители са вече 254.

Осъществява се активиране на 
G Suite за образованието в 13 основни 
училища и гимназии, като преминалите 
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104
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до септ.

III етап (2018 и 2019 г.)

Още 32 начални и основни училища 
преминават на облачни услуги, обучени са 
още 250 учители.

32 начални и основни училища 
преминават на облачни услуги, обучени 
са 250 учители. Прави се оценка на целия 
тригодишен проект. Стартира паралелен 
проект с подкрепата на Община Пловдив 
за сертифициране на учители по 
програмите Google Certified Educator.

обучение учители са вече 174. Отново 
се прави оценка на постигнатите 
резултати в краткосрочен план и се 
модифицират предоставените услуги 
така, че да съответстват максимално 
на предизвикателствата на средата и 
потребностите на училищата и учителите. 
Започват промени в технологичната 
среда в училищата с цел оптимално 
ползване на нововъведените облачни 
технологии.

   13



GEG Plovdiv (Google Educators’ Group) 
е първата официално призната от 
Google независима общност от учители 
за взаимопомощ, технологична и 
методическа подкрепа в България. 
Групата е създадена от учители за 
учители. Членството в групата е 
безплатно и доброволно. Членовете 
заедно търсят нови начини за 
организиране на учебния процес чрез 
технологиите и са готови да споделят 
своя опит и да взаимодействат с 
колеги, за да отговорят на нуждите на 
съвременните ученици. 

Към есента на 2019 г. GEG Plovdiv има 
над 150 члена. Провеждат се ежемесечни 
методически срещи и събития за учители 
и директори. 

Лидери на GEG Plovdiv са:

 – Елена Вързилова,  
e.varzilova@egiv-plovdiv.bg 

 – Весела Русева,  
v.ruseva@cct.bg 

 – Панка Вълева,  
p.valeva@cct.bg 

cloud.plovdiv.bg

Изисквания към училищата за активация на  
G Suite за образованието: 

Plovdiv

 � да има собствен домейн и достъп до настройките;

 � да е акредитирано към МОН – да получава 
публично финансиране и да издава дипломи/
удостоверения за завършен образователен етап;

 � да може да предостави копия от документите за 
учредяването и статута на училището.

GEG Plovdiv:  
независима общност за 
взаимопомощ и подкрепа

   14



Опитът на училищата в Община Пловдив 
показва, че въвеждането на облачна 
платформа се превръща в основа, 
както за създаването на нови, така и за 
развиване на съществуващи иновативни 
практики в училищното управление, 
учебната дейност и образователната 
среда. Технологичното решение отговаря 
и на нуждите на учители и директори, 
и е предпоставка за „освобождаване“ 
на повече време за креативна работа 
по учебното съдържание, а облачната 
технология създава отлични условия за 
екипна работа между учители и ученици, 
и между училищния мениджмънт 
и регионалното управление на 
образованието. Регионалното управление 
на образованието, Област Пловдив (РУО-
Пловдив) също използва Google G Suite за 
образованието от края на 2018 г.

Твърденията са базирани на резултатите 
от целево анкетиране на 9 директори на 
училища, 188 учители (от 30 училища) и 
49 учители, сертифицирани по програмите 
Google Certified Educator (от 11 училища). 
Анкетите са проведени в периода 1-30 
септември 2019 г. 

Опитът на Център за творческо 
обучение при внедряването на облачни 
технологии започва от училищната 
администрация. Първите пилотни проекти 
за паралелно внедряване (в учебната и 
административната дейност) са факт от 
есента на 2019 г.

Анкетирането е извършено от GEG Plovdiv 
и неговите лидери. Само през 2019 г. GEG 
Пловдив е организатор на над 10 събития 
и практически занятия за учители, 
директори и родители, което поставя 
GEG в особена роля за устойчивостта на 
„Училище в облака“ във времето. 

Следва да се запитаме каква промяна 
е настъпила в пловдивските училища, 
внедрили G Suite за училищната 
администрация. За да си отговорим на 
поставените въпроси, ще разгледаме от 
една страна данни от административните 
панели на съответните училища, а от 
друга – мненията на директори, внедрили 
G Suite в своите училища.

Как въвеждането на G Suite за образова-
нието трансформира административните 
процеси и училищния живот

Училищата, чиито директори са анкетирани и 
данните се използват в проучването:

• Езикова гимназия „Иван Вазов“
• Основно училище „Яне Сандански“
• Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“
• Основно училище „Екзарх Антим I“
• Професионална гимназия по хранителни 

технологии и техника (ПГХТТ)
• Средно училище „Любен Каравелов“
• Средно училище „Братя Миладинови“
• Начално училище „Христо Ботев“
• Френска езикова гимназия  

„Антоан дьо Сент-Екзюпери“

Училище в облака: внедряване на облачните технологии в град Пловдив и ролята на общинската подкрепа     /     15
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ЕГ „Иван Вазов“ 1 295 97 38 411 5 768 7 226 20 school@ 
egiv-plovdiv.bg да 23 3

ОУ „Яне Сандански“ 484 67 11 202 1 622 1 840 3 school@ 
sandanskiplovdiv.bg да 10 2

СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ 425 50 4 621 2 289 15 275 25 sukirilimetodii@ 

ecoschoolplovdiv.bg да 14 5

ОУ „Екзарх Антим I“ 355 36 4 214 1 963 2 121 28 school@ 
ekzarhantim1.com

работи 
се по 
него

17 1

ПГХТТ 734 71 19 653 1 769 2 311 11 pghtt_plov@ 
pghtt.net да 10 3

ОБЩО: 3 293 321 78 101 13 411 28 773 87 74 14

Какво казват данните?

Потребителски профили и обмен на 
файлове в 5 училища, които използват 
Google G Suite за образованието от 2017 г. 

Данните показват активността на  
5 училища след двегодишен период на 
внедряване. 

Над 78 000 електронни писма са 
изпратени от 3 293 учители и ученици 
само за първите 4 седмици от 
учебната 2019/2020 г. 

Наличието на екипни дискове във 
всички училища показва, че учители 
и мениджмънт споделят информация 
и шаблони на документи, което 
намалява „пътят на хартията“ в 
училищата в облака. 

Училище в облака: внедряване на облачните технологии в град Пловдив и ролята на общинската подкрепа     /     16



Български училища получават 
световно признание за дигитални 
иновации! 

Езикова гимназия  
„Иван Вазов“ е първото  
Google референтно училище на 
Балканския полуостров. 

Към октомври 2019 г. още 5 
пловдивски училища подготвят 
кандидатури за програмата. Община 
Пловдив инвестира допълнителни 
средства за закупуване на устройства, 
изготвяне на технологични планове и 
заснемане на видео-интервюта.

Основните изводи са:

 – Училищата са готови да използват 
облачни платформи. Това важи за 
ученици и учители.

 – Всички училища са сменили 
официалните си електронни 
адреси за кореспонденция, което 
подпомага внедряването на Google 
G Suite. Директорите имат достъп до 
електронните пощи и файловете  
на училището директно от 
смартфоните си.

 – Облакът улеснява и ускорява 
комуникационни процеси в огромен 
обем и училищата имат нужда от това. 

повече информация на стр. 34

Училище в облака: внедряване на облачните технологии в град Пловдив и ролята на общинската подкрепа     /     17



Какво казват директорите на 9 училища за G Suite за 
училищната администрация?

Интересно е да се отбележи, че общинската подкрепа за подобен проект в случая играе 
решаваща роля за това дали ще бъде внедрена облачна платформа в дадено училище 
или не. 

55.6%

22.2%

22.2%

9 отговора

9 отговора

от по-малко от 1 година – 22.2%

от 1 до 2 години – 22.2%

от 2 до 3 години – 55.6%

над 3 години – 0%

за да имам контрол върху 
информацията на училището

за да заместя различни 
системи с една обща

за да се отимизира обмена на 
информация

важно е за имиджа на 
училището

получих финансиране

защото бях включен в такъв 
проект

другите внедряват

за да разработваме 
документи съвместно и/или 

да ги споделяме

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

От колко време използвате Google G Suite  
за образованието?

Защо внедрявате Google G Suite? Отбележете всичко, 
което се отнася до Вас.

8 отговора (88.9%)

9 отговора (100%)

1 (11.1%)

1 (11.1%)

1 (11.1%)

1 (11.1%)

1 (11.1%)

6 отговора (66.7%)
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8 от 9 директори намират прилагането 
на Google G Suite за образованието 
за по-ефективно в управлението и 
организацията на училището, отколкото в 
учебния процес. Очевидно адаптирането 
на G Suite за нуждите на училищната 
администрация отговаря на една 
неотложна нужда от колаборация и 
споделено пространство за работа на 
административния екип на внедряващите 
училища.

9 отговора

9 отговора

организация и управление на  
училището – 88.9%

организация и управление на  
учебния процес – 11.1%

незадоволително – 0%

задоволително – 11.1%

добро – 44.4%

много добро – 33.3%

отлично – 11.1%

В коя област използвате Google G Suite за 
образованието по-ефективно?

Оценете степента на внедряване на Google 
G Suite за образованието във вашето училище.

88.9%

11.1%

33.3%

44.4%

11.1%

11.1%

Всички училища споделят важна за 
училището информация чрез Google диск. 

Тенденцията е към това облакът да 
предоставя цялата информация, която 
да бъде споделена с всички, участващи 
в процеса по управление на училището, 
като с това се спестява време.
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Запитани за съдържанието на 
споделената папка в облака, директорите 
посочват:

 – нормативни документи на МОН;

 – правилник за дейността на училището;

 – заповеди на Директора;

 – графици;

 – учебни програми и др.

9 отговора

9 отговора

съдържа цялата информация,  
касаеща функционирането на училището – 33.3%

съдържа почти цялата информация,  
касаеща функционирането на училището – 44.4%

съдържа половината информация,  
касаеща функционирането на училището – 0%

съдържа по-малко от половината информация, 
касаеща функционирането на училището – 22.2%

няма споделена папка – 0%

всички – 11.1%

повече от половината – 55.6%

половината – 0%

по-малко от половината – 33.3%

никой – 0%

Споделената папка в облака:

Каква част от педагогическия персонал 
разполага с персонално зачислено служебно 
устройство?

44.4%
33.3%

22.2%

33.3%55.6%

11.1%

Лаптопите за учители са изключително 
важни за успешно внедряване на облак. 
Училищата, които осигуряват лаптопи 
за учителите имат по-кратък срок на 
внедряване и по-устойчиви резултати. 

Лаптопите за учители не могат да бъдат 
ефективно заменени от стационарни 
компютри в класните стаи, компютри в 
учителската стая или от таблети.
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ЕГ „Иван Вазов“ 170 131 1 020 1 072 не да

ОУ „Яне Сандански“ 49 40 250 267 да да

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 30 25 165 417 да да

ПГХТТ 59 44 302 404 не да

ОБЩО: 308 240 1 737 2 160

9 отговора

Google Classroom

Google Slides

Google Sheets

Google Docs

Google Sites

YouTube

VR

AR

трябва да се 
осведомя

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кои от изброените инструменти използват учителите в съвместната 
работа с учениците?

8 отговора (88.9%)

8 отговора (88.9%)

6 отговора (66.7%)

1 (11.1%)

1 (11.1%)

0 (0%)

5 отговора (55.6%)

5 отговора (55.6%)

3 отговора (33.3%)

Какво казват данните за използването на 
Google приложения в учебния процес?
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Google G Suite за образованието дава 
достъп до приложения, специално 
разработени за училища. Такива са Google 
класна стая, Google експедиции, Google 
формуляри (с режим за тестове). Трите 
приложения заедно имат потенциал да 
обхванат голяма част от дейностите 
по планиране и провеждане на учебен 
процес, в това число възлагане 
и приемане на домашна работа, 
индивидуални задачи и групови проекти.  

Сертифицираните учители са много 
важни.

В Пловдив има над 170 учители, 
сертифицирани по програмите Google 
Certified Educator. 

Сертифицираните учители 
представляват ценен ресурс за 
училищата, в които работят. От тях 
се очаква да подпомагат работата на 
своите колеги за създаване на учебно 
съдържание в облака; да споделят 
добри практики и да прилагат наученото 
във всекидневието; да провеждат 
вътрешни обучения за повишаване 
квалификациите на останалите 

учители за използването на облачните 
технологии в учебния процес; да 
споделят опит и учебни материали; 
да организират екипи за работа по 
конкретни задачи. 

Запитаните директори са единодушни, 
че биха желали да има повече 
сертифицирани учители в техните 
училища.

Изводи:

 – В само четири училища има над 300 
Google класни стаи. Това е повече от 
две класни стаи на паралелка. 

 – Всеки ученик, който има профил в 
облака, участва в поне една класна 
стая. 80% от класните стаи са „активни“ 
и са били подновени в началото на 
учебната година.

 – Само за 4 седмици в началото на 
учебната година има 2160 задачи 
с крайни срокове, споделени чрез 
Google класни стаи.

 – Две от четири училища използват 
специални приложения, като Google 
експедиции и други, за да обогатяват 
преживяването в класната стая. 
Приложенията са 100% безплатни. 

 – Всички училища използват групи, за да 
общуват по-лесно с учениците.

Google ClassroomGoogle Expeditions Google Forms

Използване на G Suite за организация и 
управление на учебния процес
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В увода разгледахме какво представлява Chromebook и следва да се запитаме защо 
Chromebook е устройство, подходящо за образователната среда в България.

Chromebook се управлява от разстояние. Това означава, че дейностите, които сме 
свикнали да бъдат извършвани от системния администратор или специалистът по 
поддръжка, могат да бъдат извършени от администраторски панел. Някои от тези 
дейности са:

 – Пълен контрол над съдържанието, 
което може да се достъпи от 
устройството или съответен 
потребител (свободен или ограничен 
достъп до сайтове и приложения). 

 – Настройки на инсталираните 
приложения, камера, микрофон, екран 
и други.

 – Контрол на това кой може да ползва 
устройствата – всички или определени 
потребители.

 – Контрол над работата на компютъра 
– може да работи непрекъснато, в 
определени часове, а може и да се 
деактивира напълно.

 – Дали и към кои мрежи може да се 
свърже устройството – могат да се 
пратят автоматично Wi-Fi настройки, 
без да е нужно потребителите да знаят 
съответните им имена и пароли.

Облакът в учебния процес. Използване на 
Chromebook и Google класни стаи

„В ЕГ Иван Вазов използваме 52 Chromebook устройства и всички са 
лицензирани. Лицензите предоставят всички настройки за Wi-Fi мрежата и списък 
със сайтове, забранени за отваряне. Така не е нужно да настройваме компютри, 
когато сменим паролите и настройките на мрежата, и едновременно с това 
предоставяме сигурна среда за учене на учениците.“

Мария Атанасова,  
заместник-директор в ЕГ „Иван Вазов“

Лицензът за управление (Chromebook management license) позволява на училището 
да има цялостен контрол върху употребата на устройствата. Лицензите за управление 
най-често са безсрочни и могат да доведат до значителни икономии от разходите за 
поддръжка на техника, които училището прави.
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1 Съотношението цена/качество 
 
Chromebook са значително по-
евтини от повечето лаптопи, което 
ги прави премерена инвестиция 
за едно училище. Chromebook 
устройствата могат да се „смесват“ 
– различни марки и модели в една 
класна стая. Различните модели ще 
работят с приблизително еднаква 
скорост и са съвместими с всички 
приложения. 

2 Операционната система Chrome 
OS предлага безпрецедентна 
сигурност и няма вируси 
 
Chromebook са облачно базирани 
устройства, направени да работят 
през браузър, без никакви 
инсталации върху компютъра. 
Те не се нуждаят от антивирусен 
софтуер или ръчни актуализации. 
Всичко това се върши от „облака“.

3 Chromebook са лесни за 
използване 
 
Те са леки, леснопреносими, 
стартират за секунди, а батерията 
им издържа над 8 часа. 
Актуализират се автоматично. 
Chromebook може да замени 
компютъра в компютърния 
кабинет, учителската стая, 
канцеларията или всеки личен 
компютър. В различни части на 
деня един Chromebook може да се 
използва от учител, а след това от 
ученик, или обратното. За моделите 
след 2018 г. зареждането на всички 
марки и модели Chromebook става 
с универсално USB Type C зарядно 
устройство. 

4 Chromebook улесняват работата 
в екип и „стават“ за часовете по 
информатика и информационни 
технологии 
 
Няколко ученици могат да работят 
на един Chromebook, а задачите и 
проектите им да бъдат споделени 
с класа. Освен приложенията на 
Google, с Chromebook може да 
се стартира всяка платформа 
в браузъра и използването на 
Microsoft Office 365, Scratch или 
Geogebra. Chrome OS е базирана на 
Linux и могат да бъдат инсталирани 
Linux програми, като например 
Linux версията на графичния 
редактор GIMP или среда за 
програмиране. 

5 Приложения за творчество и 
дигитална грамотност 
 
Chromebook е съвместим със 
специални версии на Jamboard (за 
споделени интерактивни дъски), 
Google Expeditions (разглеждане 
и създаване на съдържание във 
виртуална и добавена реалност) 
и Science Journal (научен журнал). 
Този специализиран софтуер 
подпомага учениците да бъдат 
създадели, а не консуматори на 
учебно съдържание и развива 
техните дигитални умения. 

Списък с приложенията за Chromebook можете  
да намерите на тази връзка: http://bit.ly/31C69Gt  
Приложенията са класифицирани по учебен 
предмет/направление.

Преимущества при използването на  
Chromebook за образованието
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Чрез кратки обучения за AR/VR учителите 
могат да се превърнат в компетентни 
„водачи“ в света на непознатото, а чрез 
напътствия и достъп до шаблони – 
учениците да бъдат и автори, а не само 
консуматори на съдържание.

Накратко за Google „Класна стая“

Приложението „Класна стая“ е част 
от G Suite за образованието и дава 
мигновен достъп до учебни материали 
и задачи, предназначени за класа. 
Самото използване на „Класна стая“ 
представлява стъпка към проектно-
базираното обучение, като предоставя 
задания с реални крайни срокове и дава 
възможност за обратна връзка в реално 
време – както от преподавателя, така и 
от останалите ученици. За да използват 
„Класна стая“, учители и ученици имат 
нужда единствено от профил в домейна 
на училището. Учителите могат да 
създават, а учениците да участват в 
неограничен брой класни стаи.

Google „Класна стая“ работи на български 
език, на всеки смартфон, компютър или 
таблет с достъп до интернет. 

Пилотен проект вече работи в България. 
Повече информация е достъпна на vr.cct.bg   

„Истинско приключение е да влезеш 
в света на Google Expeditions! 
Затова и приложението се използва 
ежедневно в часовете ни по природни 
науки. Учениците не само се учат да 
участват в експедиции, но и водят и 
създават такива.“

Надежда Деянова, учител, 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“,  
гр. Велинград

Чрез Chromebook можете да правите 
неща, които с други компютри просто не 
можете! 

Виртуалната (VR) и добавената реалност 
(AR) стават достъпни за учениците в 
класната стая чрез редица приложения. 
Всички те работят чрез профилите на 
учениците в облака, без да е необходима 
друга регистрация. Google експедиции, 
Tour Creator и Poly правят AR и VR 
достъпни за всеки учител и ученик. 
Някои специални модели Chromebook 
поддържат Google AR services и 
възпроизвеждат съдържание в добавена 
реалност. Такъв е ACER Chromebook 
tab10. 

Учебно съдържание? Не е проблем!

Google експедиции (Google Expeditions) 
дава достъп до над 1150 експедиции по 
история, наука, и изкуства без учениците 
да напускат пределите на класната 
стая – напълно безплатно. От своя 
страна добавената реалност позволява 
Chromebook да бъде устройството, което 
да донесе на учениците симулация на 
торнадо в класната стая, планетите от 
слънчевата система, или пък пчелен 
кошер. По този начин учениците се 
превръщат в активни ползватели на 
учебно съдържание, като следващата 
стъпка е учениците и учителите заедно 
да достигнат до създаване на свои 
проекти. Доказано е, че качествената 
визуализация подпомага и значително 
улеснява запомнянето и разбирането, 
а дигиталните технологии стават 
неразривна част от учебния процес.

за подробни данни вж. таблицата на стр. 21

Google класна стая, добавена и виртуална 
реалност в класната стая (AR/VR)
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Моделът „Едно към едно (1:1)“

Какво е 1:1? 

1:1 (Едно към едно) е модел на 
организация на учебния процес, при 
който всеки ученик и учител имат свое 
електронно устройство и свързан 
към него персонален профил (акаунт). 
Моделът предполага използване на 
дигиталните технологии като ресурс и 
платформа, а не като самоцел. 

За реализиране на 1:1 най-често се 
използват лаптопи и таблети, постоянно 
свързани с интернет.

Моделът 1:1 позволява учителите и 
учениците да имат достъп до цялото 
съдържание, което интернет предлага 
(или друг голям набор от съдържание). 
Това е предпоставка за значителни 
промени в хода на учебния час, целите на 
занятието и процесите на преподаване и 
учене изобщо.

Къде се прилага моделът? 

1:1 се прилага в десетки държави по 
света, като в САЩ, Великобритания, 
Белгия, Холандия, Люксембург, 
Финландия, Швеция, Дания и Норвегия 
моделът е масов и доминира в 
публичното училищно образование, 
особено в гимназиална възраст. Моделът 
е нов за България, но с изграждането на 
Wi-Fi мрежи в училищата и наличието 
на облачни платформи и източници 
на учебно съдържание, той става по-
достъпен.

Какво означава успешната работа с 1:1? 

При модела 1:1 най-важен е учителският 
екип и организацията и планирането на 
учебните занятия. 

Показател за работещ модел е когато 
учениците и учителите използват 
устройствата си свободно и без 
инструкция във всеки учебен час и във 
всяка класна стая (или друга среда). 
Електронните профили на учениците 
(име@домейн.бг) предоставят единен 
достъп до учебно съдържание, домашна 
работа, документи, тестове и проекти в 
училище и вкъщи. Проектите 1:1 развиват 
целенасочено уменията за работа в 
екип на учениците и тяхната дигитална 
компетентност.

Каква е целта на модела 1:1? 

 – Да развие дигиталната компетентност 
на учители и ученици и да „стъпи“ 
на технологиите като средство за 
учене и добиване на знания, умения и 
увереност във всички учебни часове, 
предмети, проекти. По този начин се 
развиват умения за XXI век. 

 – Учениците и учителите да се 
отдалечават от поведението на 
консуматори на услуги, които 
дигиталните технологии и интернет 
представят, и да започнат да 
използват уменията си, за да създават 
реални продукти и съдържание. 

 – Дигиталните технологии да бъдат 
естествен и достъпен инструмент и 
да престанат да бъдат изолирана и 
обособена част на учебния процес.

Училище в облака: внедряване на облачните технологии в град Пловдив и ролята на общинската подкрепа     /     26



персонални 
лаптопи

38
26 за ученици и 

30 за учители

Acer Chromebook
56

закупени от родителите за 8Ж клас 
за 2019/2020 учебна година

лаптопа Acer Chromebook
27

в две паралелки

ученици по  
модела 1:1

53
Google  

класни стаи

170

Постижения и признания:

Училището използва Google G Suite за образованието от октомври 2017 г.

Първото Google 
референтно училище 

на Балканите

– 2019 –

Иновативно училище 
към МОН, чрез 

проекта 1:1

– 2019 –

Моделът 1:1 в 
Езикова гимназия „Иван Вазов“, град Пловдив

Acer иновативно 
училище 

– 2019 –

от 85 са с персонални лаптопи  
или Chromebook

учители
68

по програмите  
Google Certified Educator:  
23 с Level 1 и 3 с Level 2

сертифици рани учители
23

1195 от 1195 ученици в 
училището имат G Suite профили

100%
от учениците
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Защо училището стартира проект 1:1 – 
устройство за всеки ученик?

Мария Атанасова, зам.-директор на 
училището споделя:

Основен мотив за експерименталното 
стартиране на 1:1 във втория срок на 
2018/2019 учебна година бе проведено 
анкетиране на 90 ученици от 11 и 12 клас. 
Учениците посочват редица фактори, 
водещи до неудовлетворение от учебния 
процес и организация; по тази причина 
училището търси проект, който да доведе 
до цялостна трансформация. 

Как започна всичко? 

Център за творческо обучение започна 
познанството и сътрудничеството си с 
ЕГ „Иван Вазов“ по време на семинарите 
„Инструменти за привлекателно 
образование“ и „Смислено внедряване 
на технологии“, посветени на световните 
тенденции в областта на образователни 
технологии, още през 2016 и 2017 г.

1:1 е естествено продължение на внедряването на Google G Suite и развитието на 
екипа и технологичната обезпеченост на училището; защото е естествения начин на 
учене за съвременните ученици (според екипа на училището).

Всичко това води до качествена промяна в образователните нагласи и подходи. 
Учителите постепенно и естествено трансформират средата, в която творят заедно с 
други колеги и заедно със своите ученици. 

Една от най-бързите и успешни програми, която обхваща целия процес 
за смислено внедряване на технологии, променящи учебния процес, е 
Google Certified Educator Level 1 и 2. Програмата обхваща теоретична и практическа 
подготовка и завършва с полагане на изпити за ниво 1 и 2.

Какво направиха учителите в ЕГ „Иван 
Вазов“?

След обученията „Училище в облака“ на 
Център за творческо обучение, училището 
създаде свой правилник за използване 
на G Suite, осигури електронен профил на 
всеки учител и ученик и сертифицира 23 
учители по програмите Google Certified 
Educator. Опитът на гимназията и Център 
за творческо обучение показва, че 
колкото повече са сертифицираните 
учители, толкова по-смели технологични 
проекти стартира едно училище. 

Какво следва? 

До 2023 г. ще бъде въведен цялостен 
компетентностен подход и 1:1 за всички 
ученици и учители. В Езиковата гимназия 
ще се учи в облака, без учебници (но не 
и без хартия), а ученици и учители ще 
използват свободно своите Chromebook 
устройства. 
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Повече за учениците в проекта:

26 ученици от 8Ж клас (интензивно 
изучаване на френски език) и техните 
учители спират да носят учебници и 
тетрадки и започват да създават сами 
учебното си съдържание. Учебните часове 
постепенно се сливат в общи проекти. 

Не само, че е полезно за нас, но сплотява класа, когато работим заедно – споделя 
Симона.

Не се налага безкрайно да ровим в тетрадки, учебници, помагала, граматики, 
справочници… Ученето по този метод с устройствата е много по-ефективно и лесно, 
защото когато търсим нещо много дълго време ние се отказваме.

Лекотата, с която учениците влизат в клас, е безспорна – леки раници и лекота в 
протичането на урока. Преносимото устройство осигурява неограничена творческа 
свобода за изява на учениците, освен това е удобно и издръжливо. Спестява от 
времето им и ги учи да работят в екип, като търсят знанията заедно с учителя и 
извън рамките на учебника. 

Особено начинът, по който се работи с тях, предразполага класа към повече идеи и 
много повече развитие – споделя г-жа Стефанова.

Когато правят тестовете, учениците 
бързо научават своите резултати, а не 
чакат със седмици както преди. Откакто 
работят с устройствата не пропускат да 
подготвят домашните си, благодарение 
на напомнянията в календара, които 
учителят настройва, за да ги подсети. 
Този начин ги ангажира да са много по-
концентрирани и посветени на уроците си.

Кристиян, който спортува активно и 
отсъства, вече успява да наваксва 
материала и да бъде, макар и от 
разстояние, със съучениците си, като носи 
своето устройство навсякъде със себе си.

Това е начин да се вкара онзи 
позабравен възрожденски дух на 
съзнателното търсене на знания в 
училище, категорична е  
г-жа Стефанова.

Класната г-жа Стефанова коментира, че 
по този начин учителят може да постави 
краткосрочна и дългосрочна цел, да 
планира съдържание, да го обвърже с 
участието на ученика, както и да ангажира 
и родителя като наблюдател.

Ето какво казват някои от учениците 
от 8Ж клас:
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Всеки проект „1:1“ е различен и уникален за училището, което го прилага, но има основни 
стъпки, през които трябва да се мине.

Последователност на стъпките: 

 � разработен план за внедряване на модела 1:1

 � план за управление и съхранение на устройствата

 � идентифициране на потребностите на заинтересованите страни

 � подобряване на технологичната среда в училището в т.ч. квалифицирането 
на учителите за работа с технологиите и дигиталните ресурси; осигуряване на 
технологична поддръжка

 � обучения на учителите и сертифициране по програмите Google Certified Educator 
Level 1 и 2 

 � подкрепа на учителите след обученията

 � възможност за обмяна на опит и добри практики между учителите

 � подкрепа от страна на родителите и общността като цяло

 � лесно достъпна техническа поддръжка и надеждни безжични мрежи

 � измерване степента на прилагане при оценката на ефективността на  
дейностите по 1:1

 � идентифициране на факторите, които намаляват ангажираността на учителите 
при внедряване на 1:1.

Стъпките на ЕГ „Иван Вазов“ за  
цялостна трансформация чрез 1:1

2016 –  Изграждане на безжична интернет мрежа в цялото училище.

2017 –   Изграждане на безжична интернет мрежа в общежитието;
  –  активиране на Google G Suite за образованието;
  –  обучение на учители по авторските програми на Център за творческо обучение „Училище в 

облака“;
  –  доставка на мултимедийни проектори и преносими компютри;
 –   сертифициране на трима учители по програмите Google Certified Educator.

2018   –  Доставка на още 15 лаптопа ACER B118 с чувствителен на допир екран (които заменят 
всички интерактивни дъски) за учители, 5 проектора;

   –  сертифициране на 23 учители по програмите Google Certified Educator Level 1 и 2;
   –  Елена Вързилова, учител по български език и литература става лидер на  

Google Educators Group – Пловдив (GEG Пловдив);
  –   участие в конференция „Умения за бъдещето“ и презентиране на темата „Училище в облака“;
   –  първите 3 устройства Chromebook влизат в училището, експериментира се с безжична 

връзка между компютър и проектор чрез Google Cast;
   –  първи репортажи по БНТ за трансформацията на училището и ролята на облачните 

технологии.
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Проектът се 
разраства! 

Към 15 септември 2019 г., още 6 
училища в гр. Пловдив стартираха 
пилотни класове по модел 1:1.

През 2020/2021 се очаква над 50 
паралелки в общински и държавни 
училища в България да внедрят 
модела 1:1.

в гр. Пловдив стартират 
пилотни класове по модел 1:1

+6 училища
по модел 1:1 в общински 
и държавни училища в 
България през 2020/2021

50+ паралелки

25
яну

Екип на училището посещава BETT Show заедно с колеги от Център за творческо обучение.

2
фев

8Ж клас стартира по модела 1:1 с Chromebook.

12
апр

Официално представяне на проекта 1:1 за учене навсякъде и по всяко време. За първи път 
в България паралелка с 26 ученици влиза в час само с преносим компютър – Chromebook, 
създаден за училища. Министър Вълчев посещава училището. Редица репортажи по 
национални медии, включително националната телевизия.

11
юни

ЕГ „Иван Вазов“ става първото Google референтно училище на Балканския полуостров. Екип на 
гимназията участва в програмата на конференция „Училище в облака“.  
(повече на cloud.cct.bg   )

10
авг

Стартира проект по програмата „Иновативни училища“ на Министерство на образованието 
и науката (ischools.bg   ) и цялостна трансформация на учебния процес чрез въвеждане на 
облачни технологии и 1:1. 

16
сеп

9Ж (вече) клас има нов класен ръководител и продължава да работи по модела 1:1. Класният 
ръководител, г-жа Елена Вързилова, е преподавател по български език и литература и Google 
сертифициран учител с 1 и 2 ниво.

Новоприетата паралелка 8Ж клас започва учебната година по модела 1:1, като за пръв път 
устройствата се купуват от родителите и са собственост на семействата, а не са осигурени от 
училището.

Развитие на проекта за 2019 г.
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ИЗВОДИ 

Основни послания

Целта е с времето учениците да се превърнат в активни създатели на съдържание, 
като трябва да минат първо през ролята на активни потребители на съдържание. Само 
тогава технологиите ще започнат реално да работят за компетентността на учениците. 

Българските училища са готови да оптимизират административни и учебни процеси, 
като въвеждат облачни технологии. G Suite за образованието и Chromebook се 
внедряват успешно.

Chromebook успешно работят като лаптопи за учители и устройства за 1:1. G Suite, 
Chromebook и сертификационните програми Google Certified Educator (когато се внедряват 
паралелно) са пълноценна технология, която обслужва учебните и административните 
процеси в училище. 

Chromebook и G Suite трансформират и подобряват както училищната администрация, 
така и преживяването в класната стая.

 – С Chromebook и G Suite класната стая 
няма граници; ученици и учители 
получават незабавен и сигурен достъп 
до голям брой ресурси и апликации, 
безплатно.

 – Chromebook и G Suite са лесни 
за внедряване и още по-лесни за 
поддръжка, в сравнение с всяко друго 
технологично образователно решение, 
което се предлага в България. 

 – Chromebook са подходящи за учители 
и ученици и характеристиките им 
ги правят успешен заместител 
на компютърните кабинети, 
терминалните станции и 
интерактивните дъски, а управлението 
от разстояние (чрез лиценз) би могло 
да спести значителни разходи за 
поддръжка на техника. 

 – Chromebook се предлагат в България 
от Център за творческо обучение.

 – Ако преминаването към облачни 
технологии и Chromebook се направи 
в партньорство с местни общински 
и други подпомагащи звена, това 
ускорява процесите и спестява пари.

 – Център за творческо обучение е 
партньор на Google за образованието 
и ще подкрепи инициативата на всяко 
училище или град, за да изгради 
успешен проект.
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Облакът и развиването на дигитални умения и компетенции 
за ученици и учители

Какво следва оттук нататък за българските училища, решили да внедряват/внедрили 
G Suite за образованието? 

1. Българските училища и техните 
ученици стават конкурентни на световно 
ниво

В световен мащаб G Suite за 
образованието има над сто милиона 
потребители. В този смисъл българските 
училища, внедрили G Suite, стават 
конкурентни на световно ниво. 

2. Стъпки към цялостно дигитализиране

Училищата, които внедряват облак, 
разполагат с всичко необходимо, за да 
продължат с цялостно дигитализиране: 
при вкарване на нови технологии 
необходимите знания, умения и 
цялостният подход за използването 
им вече са факт. От ключово значение 
за училищата е да продължават да 
подкрепят учителите в надграждането 
на уменията си и увереността си при 
използване на дигитални технологии.

3. Обмяна на опит и добри практики 
между български и чуждестранни 
училища

Особено важна крачка напред са 
организирането на обучения и 
презентации, посещенията за обмяна 
на опит с училища в други държави, 
които са иноватори в използването на 
технологии в образованието. По този 
начин се насърчава междукултурното 
сътрудничество и се създава увереност, 
че училищата правят верните неща и не са 
сами в процеса. 

4. Сътрудничество между българските 
училища, без да напускат класната стая

Внедряването на G Suite за образованието 
отваря вратите за сътрудничество между 
българските училища. Към момента 200 
български училища използват G Suite; 
те вече работят съвместно и използват 
дигиталните технологии, за да създадат 
по-добро образователно преживяване 
и дигитално грамотни млади 
личности. В облака вече се управляват 
междуучилищни проекти, в които ученици 
и учители от различни училища работят 
по обща тема, правят виртуални разходки 
до далечни страни или споделят Google 
класни стаи. Това е по-скоро прецедент за 
българската образователна система.
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Всяко българско училище може да внедрява  
G Suite за образованието

Финансови причини: 

 – облачната платформа G Suite е 
безплатна за училищата; 

 – разходите за обучение се побират 
в стандартен училищен бюджет за 
квалификация;

 – разходите за сертифициране на 
екипа са минимални, а ползите – 
дългосрочни и всеобхватни; 

 – устройствата Chromebook са 
съизмерими по цена или по-евтини от 
стандартните лаптопи;

 – няма дългосрочни разходи за 
поддръжка и абонаменти;

 – всички разходи за внедряване са 
пряка инвестиция в технология и 
компетентности на бъдещето, а не на 
миналото; 

 – стотици успешни примери от България 
могат да спестят значителни разходи 
за обучение. 

Всичко това означава, че почти всяко 
българско училище може да внедри облак 
успешно. 

Едно към едно (1:1) става модел и национален проект

Примерите за внедряване на 1:1 не са 
само в ЕГ „Иван Вазов“ – Пловдив. През 
учебната 2019/2020 г. има още над 10 
училища, които работят по своите проекти 
„1:1“. Тези училища най-често имат свои 
проекти за иновативно училище по 
програмата на МОН и в идните 2 до 4 
години те ще затворят цял образователен 
етап чрез модела 1:1. Оттук нататък всяко 
българско училище може да почерпи опит 
и да го адаптира за своята собствена 
образователна среда и нужди.

Що се отнася до научно обоснованата 
страна на ползите от модела 1:1, 
Пловдивският университет „Паисий 
Хилендарски“ вече разполага с подписан 

меморандум за сътрудничество с Езикова 
гимназия „Иван Вазов“ и Център за 
творческо обучение за изследване на 
модела 1:1 във всичките му педагогически 
аспекти. 

Не на последно място – внедряването 
на образователния модел „1:1“ е първи в 
България, но също така и без прецедент 
на Балканите. За технологичните лидери 
в света (САЩ, Финландия, Швеция, 
Великобритания, Австралия и други) 
моделът 1:1 е стандарт в средното 
образование. 
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Какво е Google референтно училище? (Google reference school)

Google референтните училища са 
училища, признати от Google за техния 
забележителен пример в използването 
на технологии с цел подобряване и 
оптимизиране на учебните процеси. 
Привилегия на всяко референтно училище 
е да бъде домакин на екипи от други 
училища, да споделя своя опит и добри 
практики, да организира събития.

Езикова гимназия „Иван Вазов“ – 
Пловдив е първото Google референтно 
училище на Балканите в резултат на 
проекта „Училище в облака“. То може да 
бъде посетено от всеки екип, желаещ да 
внедрява облачни технологии в своето 
училище. 

Проектът „Училище в облака“ и проектите 
1:1 се развиват и заради специалния 
принос на Център за творческо обучение.

Центърът трупа експертиза от цял свят за 
създаване и развиване на образователни 
иновации, особено когато става дума за 
смислено използване на съвременни 
технологии. 

През 2020-2022 Центърът ще се 
съсредоточи върху:

 – Цялостен дизайн на проекти за 
трансформация на училището. Някои 
от дейностите включват анализ на 
нуждите и уменията на екипа, анализ 
на дигиталните технологии и начините 
им на използване, целеполагане и 
определяне на роли и бюджет.

 – Професионално развитие на учители 
и училищни екипи. Организацията 
провежда обучения само по авторски 
програми, с валидиран резултат 
и въздействие. Сертифициране 
на педагогически специалисти по 
програмите Google Certified Educator.

 – Активация и настройка на Google 
G Suite за образованието, подготовка 
на администратори и лицензи за 
управление.

 – Консултиране и доставка на 
специализирани устройства за 
училище. Центърът е единствен 
партньор на ACER за образованието в 
България.

 – Въвеждане на най-нови и иновативни 
технологии и модели на организация. 
AR/VR – добавена и виртуална 
реалност в класната стая, едно към 
едно (1:1), цялостни STEM и STEAM 
програми с връзка към Space Camp 
Turkey.

 – Организиране на училищни, 
регионални и национални събития 
и разбира се участие в ежегодната 
конференция „Училище в облака“.

 – Сътрудничество при 
научноизследователска дейност, 
партньорства с бизнес организации, 
съвместни проекти с държавна и 
местна власт и партньорства извън 
пределите на България.

Център за творческо обучение  
е препоръчан като партньор в 
технологични проекти от над 100 
училищни екипи в България. Центърът 
изповядва принципи на безконфликтност, 
уважение и цели да постигне 
удовлетвореност у партньорите си. 
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Над 200 организации в България внедряват Google G Suite за образованието, 
подпомогнати от Център за творческо обучение. 

Технологиите могат да 
работят за по-добро 
бъдеще на ученици, 
учители и България. 

Училищата в България са готови да внедряват облачни технологии, стига да 
бъдат подпомогнати със структуриран процес.
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ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

Център за творческо обучение е единствен партньор на  
Google за образованието в България.

02/408 03 26www.cct.bg 0882 506 425info@cct.bg

http://www.cct.bg

