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КАКВО Е 1:1 И КАКВА Е ЦЕЛТА НА 
19 СУ “ЕЛИН ПЕЛИН” С ТОЗИ ПРОЕКТ?

1. всеки ученик/учител в 19 СУ 
разполага със свой личен 
електронен профил в електронна 
платформа, т.нар. “Облак”;

2. учениците и учителите използват 
тези профили с лични (зачислени) 
преносими лаптопи, чрез които имат 
достъп до цялото им необходимо 
съдържание.

 



Всеки от екипът на 19. СУ “Елин Пелин” е готов да 
експериментира с най-високата степен на интегриране на 
технологии в училище, а именно:

 “устройство за всеки ученик,
 е така наречения  проект 1:1”.

Всеки ученик и учител в 19. СУ има профил от 
типа:arabadjieva.klara@19sou.bg, профилите са създадени в 
платформата Google G suite за образованието.

Смеем да твърдим, че 19. СУ е училище в Облака.





Google Classroom е  платформа за учители, 
които искат да взаимодействат със своите 
ученици. Учителите могат да канят своите 
ученици, за да вземат участие във виртуалната 
класна стая - да отговарят на въпроси, да 
изпълняват задания, да се запознаят с 
предварително подготвени материали. В Google 
Classroom може да бъде вграждано съдържание 
от други сайтове (Quizlet, Kahoot, Khan Academy 
и др.)





Предизвикателства: ПРОЕКТИТЕ 1:1 устройство за
всеки ученик СА СПЕЦИФИЧНИ ЗАЩОТО:

➢ Развиват изключително уменията за общуване и сътрудничество.

➢ Развиват технологичната грамотност и дигиталната компетентност на

учениците и учителите.

➢ Подготвят учениците за реалните предизвикателства, които те ще 
имат на бъдещото си работно място.

➢ Правят ги отговорни към вещите и процеса, защото учебният процес 
става “прозрачен”.



➢ Освен да оптимизират времето на учителя, образователните технологии 
могат да помогнат на педагозите да избират теми и начини на преподаване, 
които са актуални, а не отживели за учениците. 

➢ Това автоматично има позитивен ефект върху ученическата 
ангажираност и заинтересованост, отпада необходимостта от учебници в  
училище.

➢ Друга важна роля на технологиите е да отменят и улеснят учителя в някои 
административни дейности, така че да му позволят да се фокусира върху по-
важните дейности като индивидуален подход към всяко дете. 

➢ Не на последно място, технологиите могат да улеснят и насърчат 
споделянето на учебни материали и ресурси между учителите, което е важна 
предпоставка за по-широкото разпространяване на добри практики. 



ЗА ДА СЕ СЛУЧИ ПРОЕКТЪТ 1:1 Е НЕОБХОДИМО:
➢ Облачна платформа, регистрирана на домейна на училището;
➢ Правилник за използването на устройствата от учители 

и ученици;
➢ Съгласие на родителите;
➢ Профили за учениците и учителите;
➢ Стабилна връзка към интернет, чрез WiFi;
➢ Застраховка на устройствата;
➢ Решения за съхранение и зареждане на устройствата;
➢ Електронно съдържание;
➢ Подходяща образователна среда за работа с устройствата;
➢ Подготвени учители (вкл. владеещи чужд език).



УСТРОЙСТВА: CHROMEBOOK - преносим компютър с 
операционна система Google ChromeOS.

➢ Google Chromebook е създаден за учене и може да се настройва и 
управлява от разстояние, а именно чрез облачната платформа Google G 
suite. 

➢ Устройствата са евтини в сравнение с друг лаптоп (между 400 и 800 лв. с 
вкл. ДДС), стартират за под 10 секунди, по-малко уязвими са от вируси и 
цялата информация се съхранява в Облака на училището, а не на самото 
устройство. Батерията издържа 12 часа.



Резултатът в действие:



❖ Какви технологии  и оборудване да използваме?

❖ Как да ги използваме?

❖ Кога  да ги използваме?

❖ Защо да ги използваме?
Днес е вярно твърдението, че е по-важно да си добър 
учител, отколкото да си учител добър с технологиите! 
Всеки учител обаче трябва да бъде „в крак“ със 
съвременните технологии, да знае какво, как и кога да 
използва за своя учебен час. Да общува с учениците си 
и да отчита техните променящи се интереси. 

Предизвикателства:



Ползи и очакван резултат:
➢ Предоставя повече възможности за провеждане на учебния час.
➢ Може да се приложи във всеки учебен предмет и във всяка възраст– от 1 до 

12 клас. Подобен вид обучение стимулира комуникацията и съвместната 
работа, за да се развият екипността и творческият израз на учениците. 

➢ Да се научат учениците как да ги използват правилно, което ще им 
позволява да учат със свои собствени темпове.

➢ Безплатен ресурс за по-лесна комуникация.
➢ За успешното прилагане на модела “едно към едно” и създаването на 

креативна класна стая трябва да се разчита едновременно на:
★ постоянно повишаване на уменията на учителите; 
★ гъвкава, а не скъпа техника; 
★ обмен и споделяне на опит и занятия;
★ разработка на проекти и финансиране. 



ПОЛЗИ за учителите:

➢ Ясна и облекчена комуникация.
➢ Идентичност: petkova.mirela@19sou.bg.
➢ Съхраняване на важната информация и сигурен 

достъп до нея от всяко ИТ устройство (лаптоп, 
настолен компютър, таблет, смартфон).

➢ Нови дейности в класната стая (учебни задания, 
домашна работа, обратна връзка към учениците).;

➢ Имидж и видимост (без да се нарушава личното 
пространство).

➢ Сигурност на информацията.
➢ Споделяне на опит.



ПОЛЗИ  за учениците:

➢ Олекотява раницата им!
➢ Съвременно и яко!
➢ Сигурно и безопасно! Така или иначе го 

използват.
➢ Развива идентичност и умения на 21. век;
➢ Ученическо портфолио.
➢ Достъп от всякакво ИТ устройство по всяко 

време.
➢ Безплатно!



ПОЛЗИ за училището:
➢ Своевременна реализация на 

образователните политики на МОН.
➢ Имидж на училище в 21. век.
➢ Оптимизирани административни процеси.
➢ Икономии на разходи за техника, поддръжка и инфраструктура.
➢ Сигурност!
➢ Всичко на български език (или всеки друг език).
➢ Училището притежава информацията в профилите.
➢ Следа от всяко събитие и писмо.
➢ Общност от училища - новатори и учители, които вече работят.
➢ Без инсталация на софтуер.
➢ Работи на всякакво ИТ устройство.



ПОЛЗИ за родителите:
➢ Ясен, безплатен, достъпен и 

удобен канал за общуване с 
учителите и администрацията.

➢ Електронни административни 
услуги.

➢ Достъп до информация, свързана 
с тяхното дете.

➢ Безплатен ресурс с достъп от 
всяко устройство.



Какво сме направили по проекта 1:1? 
1. Подсигурили сме подходяща образователна среда.
2. Профили на всички учители в домейна на училището.
3. В момента се правят профили на всички ученици.
4. Подписваме застраховката на устройствата, в която задължително 

изискване е съхранение и зареждане на устройствата.
5. Сключили сме договори за електронни учебници и атласи с 

издателство “Просвета”, “Анубис” и “Атласи”.
6. Тече подготовка за явяване и сертифициране на учители към 

Google.
Предстои изготвянето на правилник за използване и съхранение на 
устройствата от учители и ученици и тяхното най-рационално 
използване от ученици в  гимназиален етап 
след получаване на съгласие от родители.



Технологиите в час по география чрез

                                                      
                                       



Образователните технологии в действие!

https://docs.google.com/file/d/1VUmj4IR1MB2rmdPYtAFlSAVe2ono05jg/preview


Различни платформи позволяват на учителя да подготвя 
тестове и контролни работи за учениците така, че 
оценяването да става моментално и да е много по-
информативно за учителя. Така учителят не губи часове в 
ръчно оценяване на тестове, контролни и домашни 
работи, а в реално време и в удобен за него вид получава 
подробна информация за напредъка на всеки един ученик 
в класната си стая. 



Какво е                ?
Сетера е безплатна онлайн игра по география, която 
може да бъде използвана от всяко устройство. Може 
да се използва в час „учене през игра“, като целта е 
учениците да посочват страни, столици или други 
географски обекти по континенти.



Какво е GeoGuessr?
Създадена от Шведски ИТ 
специалист през 2013 г.  
Геогесър е безплатна 
онлайн игра. Целта й е да 
откриеш случайни или 
известни места чрез Гугъл 
карти и местоположение 
/google street view/  и да се 
отбележат на картата 
възможно най-близко до 
реалното им  
местоположение.





Виртуална реалност в класната стая





    Безплатно. За всеки. Завинаги.

➢ Кан Академия е безплатно средство за учене за всички 
възрасти и  предлага практически упражнения, видео уроци и 
персонализирано табло за учене, които позволяват на учащите 
да учат със собствено темпо във или извън класната стая. 
Използва адаптивни технологии, които намират силните страни 
и пропуските в ученето по отделните предмети и си партнира с 
институции като NASA, Музея на модерното изкуство, предлага 
специализирано съдържание. 

➢ Отскоро се синхронизира и с Гугъл класна стая и директно 
може да се прехвърлят класовете.





➢ Kahoot! е безплатна  образователна платформа, 
както и една от най-бързо развиващите се 
образователни технологии и марки в света. 

➢ Стартирала през август 2013 г. от Норвегия, сега 
Kahoot!  се играе от над 50 милиона души в 180 
страни, с над 11 милиона създадени кахута.

➢ Създадена, за да бъде достъпна за класната стая и 
за други учебни среди в света, Kahoot! може да 
бъде създадена от всекиго, по всеки предмет от 
учебната програма, на всякаква тема и е 
предназначена за обучение на деца от всяка 
възраст. 

➢ Kahoot! може да се играе с помощта на всяко 
устройство. 

➢ Играта бързо набира скорост в класове с
 «Донеси своето собствено устройство» - политика /1:1/.



➢ Kahoot! обикновено се използва за текущото оценяване, за да се 
следи развитието на всеки ученик спрямо учебните цели и има 
състезателен характер.Може да се интегрира и в учебна програма за 
въвеждане на нови теми, да увеличи възможността за запаметяване 
на нови факти, да се преговори преди изпитвания, да  се проучат 
мнения, да се съберат идеи, да се улесни дискусията или да 
възнаградят и да мотивират учениците.



Как мога да го използвам?
1. Изисква се регистрация на учителя на
сайта: www.getkahoot.com 
2.Влизате със собствения си профил.

3. Учителят намира измежду над 11 мнл. 
различни тестове или създава свои.

http://www.getkahoot.com/


ИГРАЙ KAHOOT!
Учениците отговарят на 
въпросите чрез своите 
собствени устройства, 
докато условията и 
възможните отговори се 
виждат на общ екран.

Учителят стартира играта от 
своя компютър на дъската



На екрана на 
учителския компютър и 
на общия екран:

На екрана на 
устройствата на 
учениците:

Когато и последният от играчите е отговорил или 
времето за отговор е изтекло, обучаемият вижда 
текущата си оценка и класирането си сред 
останалите играчи в класа на своя екран. На 
общия екран е представена диаграма, която 
показва: верния отговор и колко гласа е получил 
всеки от посочените варианти за отговор.



ОБЩ  ЕКРАН, 
командван чрез 
учителския 
компютър

Ученическото 
мобилно 
устройство



След края на всеки въпрос 
играчите с петте най-високи 
резултата са показани на 
класацията на главния екран за 
насърчаване на здравословна 
конкуренция между играчите.

След последния въпрос на 
общия екран играчите могат 
да видят финалната 
класация.







Накратко иновациите в 
19 СУ “Елин Пелин”

1. Проекта 1:1 и въведена облачна 
платформа G Suite за образованието от 2016 г.

2. Native Speaker - осъществяване на контакти с Европа и 
Америка чрез конферентна връзка и провеждане на обучения 
с нейтив спийкър с помощта на технологиите.

3. Въвели сме компютърно програмиране и компютърно 
моделиране още от първи клас.





Благодаря за Вниманието!

Въпроси?


