
355
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Abstract: this work reflects the experience of the google classroom application teaching information tech-
nology classes at school. google classroom offers a one – way platform to help workflow and communication 
between teachers and students. like other google apps, it is free for schools, no ads, and never uses the content 
of pupils or teachers for advertising purposes. using technology that is part of the adolescents daily life and in-
tegrating into the classroom creates a positive and emotional environment that favors the realization of diverse 
learning strategies. the purpose of google classroom is to facilitate communication between teachers and stu-
dents without paper and streamline educational workflow. classroom allows teachers to create classes, send 
assignments, organize folders, and view work in real time. one of the best features is that classroom is fully in-
tegrated with all other google applications, so students and teachers can share information instantly, instead of 
having to jump over obstacles to work. students can start working with just one click by reviewing the job, then 
opening a document on google. when doing so, teachers have a real-time view of pupils progress and can offer 
feedback at the moment. students have their own google drive folder, which allows students and teachers to 
have permanent access to previous work, and lecturers can even set grades in the classroom.

Keywords: google classroom, innovative approaches and education methods.

изложение
електронното обучение е гъвкаво. дава възможност уроците да бъдат осъвременени. провежда се в 

среда, интегрираща софтуерни решения за организиране и управление на образователния процес. тази 
среда създава възможност за осъществяване на навременен, динамичен и разпределен процес на обуче-
ние, който се адаптира към нуждите на съответната образователна единица. учебното съдържание може 
и да се подготвя и структурира от преподавателя. така то е обвързано и с потребностите на ученика. ин-
формацията се получава точно тогава, когато е необходима. електронното обучение, комбинирано с дру-
ги методи за преподаване, повишава ефективността на образователния процес. 

качество на виртуалната среда 
Със своите универсални ресурси дигиталната класна стая представлява своеобразен модел на актив-

ността и инициативността на личността, на умението да събират, обработват и представят информация-
та с нови интерактивни методи.

Съвременните обществени реалности изискват от училището да се обърне към личността на отдел-
ния ученик, към неговите характерни особености и способности. предизвикателството към образование-
то е да се въвеждат технологии и техники, центрирани върху индивидуалната изява на всеки ученик и ос-
новани върху интерактивността, за да се стимулират интересът и мотивацията на обучаваните, с цел да се 
постигне качествено когнитивно и личностно развитие.

В повечето от учебниците по информационни технологии се препоръчва текстовете да са ясни, крат-
ки, формулирани в прости изречения1. дългите текстове се пишат на лист, те не могат да играят ролята на 
послания. чрез използването на виртуалната класна стая, мотивацията и желанието за работа у учащите 
се повишават значително, тъй като учебният процес протича в една съвременна и близка до техния начин 
на живот среда, процесът на учене е интерактивен и се осъществява независимо от време и местополо-
жение на участниците. не на последно място, комуникацията между учащите и обучителя, както и между 
съучениците в курса на обучение, се осъществява лесно и бързо. Всеки, който има нужда от съвет, може 
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да го получи в индивидуална дискусия с преподавателя или в открит разговор с всички участници в кур-
са. учебните ресурси и всички задачи, по които са работили учениците, са винаги достъпни и структури-
рани хронологично и по тематика. достъпът до класната стая изисква единствено устройство с интернет 
връзка и браузър. 

използването на google classroom е за управляване на въпросите и задачите на учениците. ако все 
още до голяма степен се използва хартия за материали и задания, google classroom и class Notebook 
предлагат възможност класната стая да стане дигитална. тенденцията в световен мащаб е да се използ-
ват безхартиени методи за учениците. С google classroom учителите могат да създават класове, да раз-
пределят задания, да оценяват и изпращат обратна връзка и да виждат всичко на едно място. както всич-
ки инструменти на google за образование, класната стая отговаря на високи стандарти за сигурност.

когато влезем в даден курс, виждаме четири страници: „поток“, „Работа в клас“, „Хора“ и „оценки“ 
(фиг. 1). В екран „поток“ учителят има достъп до всекидневната си дейност. тук е всичко, което е публи-
кувал: уроци, домашни работи, линкове, подредени по хронологичен ред, като учителят има възможност 
да постави първа определена публикация, избирайки опцията „преместване най-горе“. тук е и кодът за 
включване в класната стая, както и заглавието на курса с подходяща картинка, която може да бъде сме-
нена във всеки един момент чрез избор на „качване на снимка“ от долния десен ъгъл на изображението.

приложението google classroom е интерактивно и лесно достъпно за споделяне на информация, кое-
то дава възможност за създаване на онлайн съдържание за развитие на целеви знания и умения. по то-
зи начин може да се удовлетворяват индивидуалните нужди и стил на учене на учениците. тези характе-
ристики се превръщат в мощен инструмент за мотивиране и ангажиране вниманието на обучаемите как-
то в съвременната класна стая, така и извън нея.

Фигура 1. Екрани от Google Classroom /Петя Желева/ 

Статията има за цел да представи образователно-технологичен модел за екипната работа за изпълне-
ние на проекти на учениците от осми клас при създаване мултимедийни презентации чрез приложения-
та google docs, google excel, google Power Point. След разработването на проектите, може всички групи да 
ги споделят в Google Classroom. учениците могат в реално време да работят по групи за един и същи про-
ект в един файл. тези приложения предоставят всичко необходимо за съвместна работа с документи. да-
нните за изпълнението се обновяват в реално време и учителите могат веднага да започнат проверка на 
работите, да поставят оценки и да добавят коментари. поддържат се и индивидуални задания. може да 
се разпространяват съобщения и да се инициират дискусии, а учениците – да обменят материали помеж-
ду си и да отговарят на зададените от преподавателя въпроси. идеята е преподавателите да не губят вре-
мето си с технически дейности като копиране на уроци, които обслужват образователния процес, а бързо 
и ефективно да пристъпват към тяхната главна и единствена задача, а именно да преподават качествено.

през учебната 2018/2019 година в google classroom създадох няколко класни стаи по информацион-
ни технологии (фиг. 2), съответно за различни класове. учениците в учебните часове по информацион-
ни технологии си направиха личен училищен google профил. В учебните часове по информационни тех-
нологии те получават заданията си за часа /задачи за изпълнение/ чрез google classroom, след което из-
пращат отговорите от задачите за изпълнение до учителският акаунт. проверка на знанията на ученици-
те, се осъществява чрез създаване на тестове от дигиталната класна стая. практиката показва, че използ-
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ването на облачните технологии повишава мотивацията и стимулира желанието на учениците към актив-
но включване в учебния процес. 

Фигура 2. Класове в Google Classroom

предпочетох да направя два отделни курса – всеки клас да е в отделен курс, за по-голяма нагледност, 
тъй като виждам поставените им домашни работи. дискусиите са видими само за съответния клас. кога-
то се публикува материал, който е предназначен за двата класа, се посочват двата курса. 

Ще представя работа по проект за създаване на презентация чрез google презентация и качване на 
работите на учениците в google classroom. Със своите универсални ресурси мултимедийните презента-
ции представляват своеобразен модел на активността и инициативността на личността, на умението да 
събират, обработват и представят информацията с нови интерактивни методи. 

екипната работа е добро решение при сложна практическа задача, представляваща голямо предиз-
викателство за дадена организация, а именно работа по проект, който е с определен срок и с измерим 
резултат [1]. най-важните аспекти в този модел се изразяват в следното:

 y „разчупване“ на традиционния стил на преподаване;
 y мотивиране за усвояване на знанията по информационни технологии;
 y развиване на умения за самостоятелна работа с учебния материал;
 y намиране на последните новости в сферата на информационни технологии;
 y въздействие върху по-голям брой сетива;
 y развиване на качества като самосъзнание, самоконтрол, сътрудничество, последователност, рабо-

та в екип;
 y възможност за онагледяване на учебния материал (снимки, сравнителни таблици, чертежи, схеми 

и др.);
 y създаване на качествено нова образователна среда и възможност учениците самостоятелно да 

търсят и използват източници на информация;
 y възможност за ползване в електронен вид на учебното съдържание при подготовка за тестовете по 

съответни модули;
изявата на учениците пред техните съученици при представяне на готов продукт има сериозен възпи-

тателен ефект. променя и тяхната мотивация за работа. това важи особено за ученици с по-слаб интерес 
към съответна учебна дисциплина2.

учениците използват възможностите на глобалната мрежа не само за развлечение, а успешно се ори-
ентират в нея, откривайки необходимата образователна информация. ако така установената тенденция 
се екстраполира като сравнително устойчива, то в близко обозримо бъдеще обучаемите ще са изградили 
достатъчен опит да ползват огромно количество източници на информация, за да обогатяват познанията 
си, да се обучават, да се развиват и по този начин да бъдат адекватни на пазара на труда3.

В google classroom поставих информация в указан файл в директория „Работа по проекти в екип /
групи/ – създаване на презентация. В указанията за създаване на проектите зададох, учениците да на-
правят взаимна оценка на проектите, като първата група оцени проектите на втора група и втората гру-
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па оцени проектите на първата група. учениците по всяко време могат да виждат в електронната плат-
форма google classroom какви са заданията за проектите и пристъпват към изпълнението. учениците ги 
разделих да работят по проектите на две групи, като на първата група зададох да работят по първи про-
ект: „училищна библиотека“ и втори проект: „учителски бележник“, на втората група заданието за проек-
тите беше, работа по трети проект: „Царство животни“ и четвърти проект: „Забележителни точки в триъ-
гълник“. 

Задание за първи проект: „училищна библиотека“ 
да се изпълни проект за нуждите на училищната библиотека. 
1. да се проектира електронна таблица, описваща наличните книги в училищната библиотека. табли-

цата трябва да включва следните данни:
 y номер на книгата;
 y заглавие на книгата;
 y автор;
 y година на издаване;
 y издателство;
 y наличен брой екземпляри;

2. С помощта на програмата ms word да се изработи бланка за регистрация на нов ученик в библио-
теката;

3. С помощта на програмата ms word да се изработи членска карта;
4. да се създаде интернет сайт за библиотеката, включващ начална страница и няколко страници, 

посветени на различните жанрове книги.
5. да се потърсят в интернет подходящи изображения за фон на интернет страниците на сайта и изо-

бражения на бутони за навигация.
Задание за втори проект „учителски бележник“
да се изпълни проект на тема „учителски бележник” в помощ на учителя.

 y С помощта на програмата ms excel да се изработят различни работни листове за всяка паралелка и 
учебна дисциплина, в която преподава учителя, съдържаща информация:

 y номер на ученика в класа;
 y име, презиме и фамилия на ученика;
 y текущи оценки по предмета;
 y Срочни оценки;
 y годишна оценка; 

 y да се състави нова електронна таблица в отделен работен лист, която да обобщава по класове ин-
формацията за средния успех за първи срок, втори срок и годишен успех.

 y С помощта на програмата ms excel да се изработи диаграма, представяща нагледно резултатите от 
точка 2. 

 y С помощта на програмата ms word да се създаде текстов документ, представляващ сведение и 
включващ информацията от т. 2 и т. 3.

Задание за трети проект „Царство Животни“
да се изпълни проект на тема „Царство животни“ в помощ на обучението по Биология и Здравно об-

разование в 8 клас.
 y С помощта на програмата ms Power Point да се изработят презентации за клас птици.
 y да се състави крайна обобщаваща презентация за проекта и в нея да се вградят като обекти изра-

ботените презентации от т. 1.
Задание за четвърти проект „Забележителни точки в триъгълник“
 да се изпълни проект в помощ на обучението в часовете по математика в 8 клас.

 y С помощта на програмата ms Power Point създайте презентация, съдържаща определения и черте-
жи на забележителните точки в триъгълника:

 y медицентър;
 y ортоцентър;
 y центъра на вписаната в триъгълника окръжност;
 y центъра на описаната около триъгълника окръжност

 y Запишете условия на 4 задачи – от всеки вид по една. на последния слайд напишете техните ре-
шения. изработите хиперлинкове от всеки слайд с условие на задача, към последния с решението
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 y С програмата ms word изработете „таблица-справочник”, състоящ се от таблица с 3 колони и 5 ре-
да, в която да се запишат четирите забележителни точки, техни определения и чертежи

чрез google Power Point учениците работиха много добре по определените проекти в часовете по 
информационни технологии и всеки ученик имаше достъп през своя акаунт по всяко време в google 
classroom. 

Всички ученици се справиха много добре с разработката на проектите. проектите и на двете групи бя-
ха споделени в google classroom. учениците от първата група оцениха проектите на учениците от втората 
група и след това учениците от втората група оцениха проектите на учениците от първата група. най-до-
бре беше оценен един от проектите на втора група: „Царство животни“ (Фиг. 3). 

 

Фигура 3. Представяне на презентации в Google Classroom

След приключването на проектите, проведох анкета с учениците относно мнението им за google 
classroom.

С помощта на google формулярите представих предварително изготвена анкета /проучване за прило-
жението google classroom / и автоматично генерирах избора, като резултатите ще бъдат включени в спе-
циално изготвен за целта формуляр. Всички отговори на въпросите на анкетата са организирани преглед-
но в електронни диаграми, така че да можем да анализираме данните без усилия. до google формуляри-
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те учениците имат достъп отвсякъде, по всяко време и от всяко устройство и се съхраняват в google диск.
анкетата създадена за учениците се състоеше от 4 въпроса относно иновативни методи на препода-

ване, като например google classroom.
първият въпрос от анкетата беше „Смятате ли за необходимо внедряването на нови и иновативни ме-

тоди на обучение в училище?“ /фиг. 4/. Целта на въпроса беше да даде отговор дали, ако се използват по 
– интерактивни и иновативни методи в преподаването по даден предмет, той ще е разбираем и интере-
сен за учениците, независимо от това дали е основен или специализиращ за тях. от направеното проуч-
ване става ясно, че използването на нови и иновативни методи в преподаването се приема положител-
но от голяма част от учениците – 78 % и стимулира техният интерес. от това може да се заключи, че имен-
но иновативните методи за преподаване са тези методи, който ще стимулират учениците да се развиват. 

Фигура 4. Отговори на Въпрос 1 „Смятате ли за необходимо внедряването на нови  
и иновативни методи на обучение в училище?“ 

Фигура 5. Отговори на Въпрос 2 „Какво е отношението Ви към дигиталната класна стая  
Google Classroom?“

от отговорите на Въпрос 2 от анкетата /фиг. 5/ се вижда, че по-голяма част от учениците са отговори-
ли положително – 84%, много малка част са отговорили – 6% отрицателно и останалите ученици – 10% - 
нямат отношение по въпроса / не мога да преценя/. може да се каже, че учениците много добре възпри-
емат обучението чрез google classroom.

Фигура 6. Отговори на Въпрос 3 „Колко често използвате електронно учебно съдържание  
от Google Classroom?“ 



361

Информационни технологии в обучението

на Въпрос 3 /фиг. 6/ се вижда, че повечето ученици са отговорили, че използват всеки ден електрон-
ното учебно съдържание от google classroom, останалите ученици отговарят различно, като всяка седми-
ца – 13%, поне веднъж месечно – 9% и никога – 7%.

Фигура 7. Отговори на Въпрос 4 „Този метод на преподаване и учене чрез Google Classroom помага ли 
Ви при подготовка за уроци и тестове?“ 

на последният въпрос 4 /фиг. 7/, се вижда че по-голяма част от учениците отговарят, „винаги“ – 71%, 
което означава, ч е методът на преподаване и учене чрез google classroom им помага при подготовка за 
уроци и тестове, останалите ученици отговарят по различен начин, като 16% – дават отговор „понякога“, 
8% – отговарят „много рядко“ и 5% отговарят „никога“.

при обобщаване на данните от анкетата може да се посочи, че учениците са настроени положително 
към използването на дигиталната класна стая google classroom. повечето ученици отговарят, че е необхо-
димо въвеждането на нови методи за обучение и представяне на учебното съдържание. по-голяма част 
от анкетираните отговарят, че този метод на поднасяне на учебното съдържание чрез дигитална класна 
стая помага при подготовката за уроци и тестове. най-важното като резултат от анкетата е, че се повиша-
ват резултатите от обучението.

заключение
използването на приложение на среди за дигитално сътрудничество в обучението по информацион-

ни технологии чрез google classroom успешно се превръща в метод на организация за активна, екипна 
и творческа работа на учениците, като определено прави и усвояването на знанията по-интересно. чрез 
приложението на дигиталната класна стая google classroom представянето на учебния материал може 
да се представи като система от ярки образи, изпълнени с изчерпателна и структурирана информация. 

днес е все по-модерно да се говори за съвременно образование, за дистанционно обучение, за вир-
туални класни стая, в които да се създават интерактивни уроци. очакването на обществото към съвре-
менното средно образование налага необходимостта от разработване и използване на електронни учеб-
ници, помагала и онлайн платформи. google classroom е онлайн платформа, съчетаваща работа в клас и 
самостоятелни занимания онлайн в удобно за учениците време. тя е средство за реализиране на инте-
рактивно обучение. чрез използването й часът за учениците става по-интересен и те са по-мотивирани да 
учат. Благодарение на облачните технологии подготовката за часа е много по-лесна.
иновативните подходи и методи в сравнение с традиционните форми превръщат ученика в активен 
участник в учебния процес и го поставят в центъра на образователното взаимодействие. чрез google 
classroom може да се каже, че образователния процес създава условия за активно включване на учени-
ците в разнообразни учебни дейности, съдейства за повишаване на познавателния интерес, влияе по-
ложително на познавателната активност на учащите, стимулира тяхното творческо мислене и дава въз-
можност за реализиране на нестандартни идеи. С използването на тези ресурси учениците получават 
възможност за учене по всяко време и на всяко място, както и споделяне и преглед от всяко устройство 
на файловете.
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