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ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“  

 ТРАНСФОРМИРА УЧЕБНИЯ 

ПРОЦЕС 

Модел 1:1 



ЕГ „Иван Вазов“ - първото Google референтно училище 
в България и на Балканите 

„Ние търсим конкретната история, 
отчитаме какво е въздействието на 
технологиите върху обучението и 
административната работа, има ли 
тотална трансформация на 
образователния процес.“  

Дийн Стоукс (отговаря за внедряването 
на образователните приложения на 
Google в над 110 държави в Европа, 
Близкия изток и Африка) 



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


Ще иновираме ли в процеса на учене и преподаване, или 
чисто и просто ще дигитализираме статуквото? 
 



Google confidential | Do not distribute 

Технологията 

Ангажираност 
на учениците 



От КОНСУМАТОРИ към СЪЗДАТЕЛИ на учебно 

съдържание 



4 МИТА за урока 

с 

ТЕХНОЛОГИИТЕ 



Мит 1 

Учебните програми НЕ ни позволяват да 

бъдем новатори и изследователи. 



Урокът с технологии отнема повече време 

от урока без тях. 

Мит 2 



Урокът с технологии отвлича ученика от 

сериозната учебна дейност. 

Мит 3 



Урокът с технологии постига същото като 

урока без тях. 

Мит 4 



Google Classroom 

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕКСТА И 

ЕЗИКОВОТО МУ ИЗРАЗЯВАНЕ 

https://drive.google.com/drive/folders/1YaHCe8j38A6CB6BR2QgqLCHfByjnfjyh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YaHCe8j38A6CB6BR2QgqLCHfByjnfjyh?usp=sharing


 „ОБЪРНАТА“ КЛАСНА СТАЯ 
- Споделен в Google Classroom 

мултимедиен текстов документ със 
задачи за домашна работа по темата на 
урока, преди тя да бъде обговорена в час. 

- Всеки ученик разполага с копие, върху 
което да работи. 

ЦЕЛ: 

- Всеки ученик да направи изводи за 
необходимостта от умението да си служи 
със словото – да създава и да общува 
пълноценно чрез езикови текстове. 

https://docs.google.com/document/d/1OrYxAKuWmEqDxfhiQzrNonFg4FR6jje_w7q_NWS7wW0/edit?usp=sharing


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










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




Моето предложение:  

https://prezi.com/3ngjtvcn_o_-/presentation/


https://create.kahoot.it/details/36007764-4229-4491-9dba-758908ab5488


АНКЕТА 

https://forms.gle/RMsSEG6s6orFtweY6


































3. Доза изследване, анализ и „рецепта“ за „болния“ 







Google Classroom 

Проект „Иван Вазов в 

„облака“ 



Google Maps 

маршрути в Google Maps 

https://www.google.bg/maps/@43.2407231,25.3133315,6.92z/data=!4m2!6m1!1s1o0NRkBouUR1gb0v044gIAuJQBJmejQZw?hl=bg


Google Classroom 

Проект „Да припознаем 

библейския знак“ 



https://docs.google.com/presentation/d/1H-g1AR5ewSI1tilxfUwxeY97Z2QRrfZ63Opp7VCz0PI/edit?usp=sharing


Google Classroom 

„Криворазбраната 

цивилизация“ днес 



Google Forms 

Кой е прочел 

творбата? 
10 въпроса – 5 минути от 

учебния час 



Google Sheets 

Анализ на резултатите 

от теста ВЕДНАГА! 

5 минути от учебния час 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wKoGIUJ594BOA8OSj_U2ABarJdsJ2aIoAlrLQ3y8C8Y/edit?usp=sharing


Google Slides 

5 презентации – 5 теми 

за уроци върху творбата 

5 видео материала от 

актуално време, които 

илюстрират темите 



2 видео връзки учебна ситуация = житейски урок 

Ключовият образ на 

измамника – в лицето на 

участниците във видео 

връзката 

Hangouts 



Google Classroom 

Всички пишем едно есе, 

но есетата са … много! 



Google Forms 
Събира мнения и 

асоциации, удачни за 

включването им в есе 

по конкретната тема 

- лична позиция 

- поглед от различни 

гледни точки 

- връзка с актуално 

време 

Публикация в 

Classroom 

https://forms.gle/rUtt926K2uy9mUWz6


Google Sheets 

„Банка“ за идеи 

Достъпна за всички 

ученици от различните 

паралелки 



Мит 1 

Учебните програми НЕ ни позволяват да 

сме новатори и изследователи. 



Мит 2 

Урокът с технологии отнема повече време 

от урока без тях. 



Мит 3 

Урокът с технологии отвлича ученика от 

сериозната учебна дейност. 



Мит 4 

Урокът с технологии постига същото като 

урока без тях. 


