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Да бъдеш ПЪРВИЯТ!

Да зададеш модел на 
трайна и смислена

промяна!
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1 

В какво ЕГ “Иван Вазов” изпревари 1954 
училища в България?

Presenter
Presentation Notes
25.04.2019, Национален статистически институт: 1955 - общ брой на училищата в България;



2018, 2019
ЕГ “Иван Вазов” 

ПЪРВОТО
ACER иновативно 

училище

в България

Presenter
Presentation Notes
За втора поредна година училището ни намира своето заслужено място сред иновативните училища на Acer в ЕМЕАСнимката: среща на EMEA Teachers2d Advisory CouncilBrussels, 26-27 October 2018Втора среща: Хриси Костадинова, да вземем снимки



април, 2019
ЕГ “Иван Вазов” 

ПЪРВОТО училище
в България

с успешно внедряване
на модела 

“1:1”



август, 2019

Presenter
Presentation Notes
… което съвсем естествено доведе и до включването на училището ни в групата на Иновативните училища към МОН



юни, 2019
ЕГ “Иван Вазов” 

ПЪРВОТО и 
ЕДИНСТВЕНО

Google референтно
училище

не само в България, а и 
на Балканите



септември, 2019
ЕГ “Иван Вазов” 

ПЪРВОТО училище
в България

с ВТОРА паралелка 
“1:1”,

в което устройствата са 
закупени от родителите



КАК  УСПЯХМЕ?

ИНОВАЦИЯБЮДЖЕТ

Presenter
Presentation Notes
С бюджет? Това не е непременно гаранция за иновация. Големият бюджет не е формулата за това как да иновираш, защото нашият успех дойде преди всичко след: (на следващия слайд)



Идентифицирахме нагласите и 
потребностите на учениците в 

гимназията



“ Какво бихте променили в училище, ако имате 
възможност?”

“ Старовремският начин на обучение”

“ За мен най-големият недостатък на училищата, каквито ги познаваме в 
момента, е липсата на индивидуален подход”

“ Да се възнаграждава повече творческото мислене. Да се осъществява по-
неформална дискусия в часовете и да се обръща повече внимание на
уменията, които придобиваме.”

“ Бих предложила да се обръща повече внимание на подготовка за
предстоящото в живота, не само да се учи материалът в учебниците. ”



“ Интеграция на по възрастните учители в света на технологиите”

“ Квалификацията на учителите”

“ Бих върнала кабинетите по биология, химия и физика. Бих сложила
мултимедия във всички стаи.”

“ Системата на обучение. ”

“ Ще ми се да имахме повече часове, в които да ни учат да бъдем креативни,
учителите да ни караха да мислим сами, а не да ядем суха материя.”
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Presentation Notes
Посоката е кристално ясна! Липсите, за които ние самите подозирахме, се потвърдиха и от нашите ученици. 



Взехме смели, но отговорни и обмислени 
управленски решения: целенасочена и 

последователна политика на училището за 
внедряване на технологии

август, 2016
в ЕГ “Иван Вазов”

2018
програма на МОН



Използваме всяка възможна общинска или 
национална програма, свързана с 
дигитализацията на училищата

Presenter
Presentation Notes
Взехме смели, но отговорни и обмислени управленски решения, защото 



ДВИГАТЕЛ на промяната: 
програмата на Община Пловдив 

“Дигитализация на учебния процес” 

● обучения
● активация на G suite



декември 2017
20 учители - обучени за работа с облачната платформа 

на Google за образованието
2 учители - сертифицирани обучители, Level 1



2018
● Открихме лидерите в екипа си, които вдъхновяват 

останалите
● Обучения на екипа в рамките на вътрешноучилищната 

квалификационна дейност за работа с облачната 
платформа 



85 учители - обучени за работа с облачната платформа 
на Google за образованието

23 учители - сертифицирани обучители, Level 1
3 учители - сертифицирани обучители, Level 2

декември 2018



85 учители

85 служебни лаптопа
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В резултат: няма учител без персонално зачислено устройство



45 класни стаи

45 класни стаи с проектори
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Presentation Notes
В резултат: няма учител без персонално зачислено устройство



Променяме учебната среда

http://drive.google.com/file/d/1HNtrK3ztRJ51_3b-gFU3ja5q6yj8P5Yg/view
http://drive.google.com/file/d/1HNtrK3ztRJ51_3b-gFU3ja5q6yj8P5Yg/view


Целенасочена обмяна на опит и участие във форуми, 
конференции, кръгли маси по темата за смисленото 

внедряване на технологиите



Форум 
“Образование за бъдещето”

23 - 24 ноември 2018

Presenter
Presentation Notes
Лектори в различните панели: Мария Атанасова, Елена Вързилова



Национална конференция с международно участие 
“Позитивната психология и облачните технологии: 

нови хоризонти за образованието”
4 - 5 юни 2018, Пловдив



Първа годишна среща на директорите на училища в 
облака

31. 08 - 1. 09 2018, Пловдив



Кръгла маса “Образование 4.0”
4 септември 2018



Изложители в “Национален форум за иновации в 
образованието”

3 декември 2018, София



Официално откриване на модела “1:1” 
в ЕГ “Иван Вазов”

12 април 2019



Конференция с международно участие 
“Училище в облака”

11 - 12 юни 2019





Конференция с международно участие 
“Училище в облака”

сесия с ученици на тема: “Технологиите през погледа на 
учениците”

Presenter
Presentation Notes
Училището ни беше домакин на сесията с учениците - цял ден работиха по своите проекти; участници от различни училища в страната



Четвърти национален форум на БАН
“Изследователски подходи в обучението по 

български език”
28 октомври 2019



Активна работа на учителите ни в 
подходящата общност, в чието 

създаване участваха и се превърнаха 
в лидери

Presenter
Presentation Notes
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. 

https://cloud.plovdiv.bg/geg-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
https://cloud.plovdiv.bg/geg-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2


Като членове на GEG Plovdiv - организатори и лектори в
Първи практически семинар за обмяна на опит на тема 

“Внедряване на облачна платформа в училище”
15 март 2019



Като членове на GEG Plovdiv - съорганизатори и панелисти в 
“Среща на директорите на училищата в облака” 

19 септември 2019



Като членове на GEG Plovdiv - организатори и панелисти в
първия уъркшоп на тема 

“Създаване на учебно съдържание в “облака”
30 октомври 2019



ЗАЩО ГО ПРАВИМ?
Защото, преди да се решим, всичко изглеждаше ето 

така:

http://www.youtube.com/watch?v=TLJk_eP-FgE
http://www.youtube.com/watch?v=TLJk_eP-FgE


А СЕГА:













Елена Вързилова
учител по български език и 

литература
Е Г  “И ван Вазов”, П ловдив



КЛИШЕТА, в които НЕ вярвам



Повече 
технологии

Иновации

ИНОВАЦИИ, ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ

Presenter
Presentation Notes




Технологията

Ангажираност на 
учениците
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Presentation Notes




КАК и ЗАЩО използваме 
технологиите?



Актуално предизвикателство към учителите 
по БЕЛ, отправено от МОН през учебната 

2019/2020 година:





МЕРКИ, които НЕ работят:



1. Допълнителни часове в училище

КОЛКО ОЩЕ?



2. Мотивация с изречението: “Важно е!”

Колко важно за вас ще бъде да изучите 
архитектурата и динамиката на генома, 
ако сега ви кажа, че са много важни?



3. Мотивация с изречението: 
“За кандидатстването ти трябва оценката 

от ДЗИ по БЕЛ”

ОТГОВОР: “НЕ ми трябва - аз ще 
кандидатствам медицина, трябват ми 

химията и биологията!”



ИСТИНАТА:
1. “ЩЕ НАУЧА, ако ПОЖЕЛАЯ”
2. “ЩЕ ПОЖЕЛАЯ, ако открия СМИСЪЛ”
3. “ЩЕ открия СМИСЪЛ, ако го ТВОРЯ АЗ, а не когато 

ми налагат нечий ЧУЖД СМИСЪЛ”



Какво ми трябва?
1. Учебници?
2. Помагала?
3. Сборници с тестове?
4. Допълнителни готови електронни ресурси от мрежата?
5. Допълнителна магистратура?

НИЩО от изброеното!



Google Classroom

“ Грамотни ли сме в социалните 
мрежи?”







“Грамотни ли сме в социалните мрежи?”

https://docs.google.com/presentation/d/1ULus9cQbKUERw1NfKmj_OlwyKEImfCGed2QDIz4eeOw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ULus9cQbKUERw1NfKmj_OlwyKEImfCGed2QDIz4eeOw/edit?usp=sharing








http://drive.google.com/file/d/1u7BwClOwdXiSOZ9hdqI62bPJGFzZgU3w/view
http://drive.google.com/file/d/1u7BwClOwdXiSOZ9hdqI62bPJGFzZgU3w/view




АНКЕТА

https://forms.gle/RMsSEG6s6orFtweY6
https://forms.gle/RMsSEG6s6orFtweY6




Вина: 

неграмотен





ИСТИНАТА:



ТЕХНОЛОГИИТЕ

ЦЕЛ

ИНОВАЦИИ, ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНОЛОГИИТЕ

СРЕДСТВО

ИНОВАЦИИ, ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ

Presenter
Presentation Notes
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