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abstract: the report presents the author’s experience in integrating modern iCt technologies in the process 
of teaching and learning in school. the emphasis is on the use of mobile devices and the integration of cloud 
technologies in schools. As an iCt teacher, the author provides some practical guidelines on how to apply inno-
vation. the generation of 7 screens does not know a world without digital technologies and mobile communi-
cations. the discrepancy between the expectations of the digital generation and the reality in our schools is in 
terms of the information and communication technologies (iCt) used in them and the didactic models. Adoles-
cents, when they find themselves in an environment that does not meet their expectations, are demotivated 
and redirect their attention to other objects and goals and stop being active in class. the use of the so-called. 
„Cloud“ technologies will significantly increase the interest and retention of students. the modern approach to 
building information systems is focused on developing solutions in which the collection, input and output of in-
formation is carried out through WeB-based applications or platforms.
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докладът „облачната“ класна стая разкрива пред съвременния учител варианти при подготовка и 
разработване на уроци за облачна среда. поради изменението на учебната среда и профила на ученици-
те в интернет пространството, ролята на преподавателя в облака претърпява радикална промяна – спря-
мо традиционните методи на даване указания и инструкции. В облачна класна стая учителят не е цен-
тър на образователния процес, а приема ролята на модератор и мотиватор, водещ и насочващ ученици-
те към реализация на индивидуалните им цели, които трябва да постигнат в обучението. преподавате-
лят има възможност да работи в облачната среда на Google, където може да качва уроци и задачи за са-
мостоятелна работа, да добавя нагледни материали, видео, статии и разнообразни ресурси. ученикът 
има достъп до учебното съдържание и от вкъщи и лесно може да работи по зададените домашни рабо-
ти през мобилното устройство или таблета си. учителят може да постави самостоятелна задача, да даде 
електронен тест за проверка на знанията, да осигури индивидуална консултация, като по този начин пре-
нася ефективно учебния процес и извън границите на класната стая. 

интегрирането на информационните технологии осигурява разнообразие от методи и средства, кои-
то разкриват нови възможности в креативната класната стая. те определено позволяват да се подпомог-
не образователният процес, като се организира по начин, който отчита индивидуалните потребности на 
учениците. прилагането на новите методи изгражда у учениците важни компетентности, необходими за 
тяхната бъдеща реализация. облачното пространство позволява на учителите да задават на учениците 
различни видове задачи и тестове. да сте базиран в облака, означава удобство. учениците могат да по-
лучат достъп до информацията си, независимо къде са, и от всяко устройство. ако случайно се окажат на 
място без интернет, то те отново могат да достъпват документите си офлайн. 

представената добра практика е на тема: „Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд 
език“ и се основава на схващането, че интегрирането на различните предмети и използването на мобил-
ни и компютърни устройства, в синхрон с електронни и облачни платформи, води до повишаване на мо-
тивацията и ефективността на образователния процес. урокът е интердисциплинарен и включва предме-
тите ит, бел и ае. С помощта на облачната услуга G suite учителят споделя множество задачи с различ-
ни екипи в часа. В доклада съм споделила идеи за това как да приложим проектно-базирано обучение, 
да интегрираме разнообразни методи на преподаване, заедно с дигиталните инструменти, предоставе-
ни безплатно от Google в класната стая. [1]
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Целта на интердисциплинарния урок е: да се покажат възможностите, които предлага облачната тех-
нология в образователния процес, да се демонстрира бързината на обратната връзка, интерактивността 
и доказания резултат на един учебен час, в който всички ученици работят интензивно и трябва да реали-
зират максималното от своя потенциал. място на провеждане на урока е кабинетът по ит. класът е раз-
делен на пет екипа. Целта е ученици да работят в екипи на налични електронни и мобилни устройства. 
устройствата, използвани в час, са с различни операционни системи /Android, ios, Windows, Chrome/, но 
с помощта на облачната технология G suite те се синхронизират и могат да бъдат използвани едновре-
менно дори и без интернет.

Фигура 1. Използваните електронни и мобилни устройства.

подготвителният етап включва следните дейности:
Създаване на сайт чрез приложенията на Google, с цел споделяне и визуализиране на материалите. 

Сайтът е с тема „учебни материали за 6. клас“ http://bit.ly/38oBlts и съдържа следните страници: начало, 
задачи, видео виртуална диктовка, електронна книга и Google експедиция.

Фигура 2. Сайт „Учебни материали за 6. клас“.

В подготовката за добрата практика на учениците е поставена домашна работа за извънкласно чете-
не – да прочетат романа на джералд даръл „моето семейство и други животни“. За тези, които не могат 
да си осигурят печатното издание, романът е качен в сайта с помощта на Google документ и връзката е 
споделена с учениците. по време на часа учителят специално обръща внимание на източника на инфор-
мация: „читанка.бг“ с цел спазване на авторските права и приучаване на учениците да цитират източни-
ците на информация.

Фигура 3. Извънкласно четене.

използвайки метода на проектната дейност, на учениците в предишния час бе поставена задача да 
споделят снимки на своите домашни любимци или да изтеглят от интернет снимка на мечтания домашен 
любимец, този, който не са могли да имат. Със споделените ученически ресурси бе изготвен клип „дома-
шен любимец“. клипът е озвучен с музикален фон и качен в страницата на сайта.
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Фигура 4. Клип „Домашен любимец“.

учителят е създал PDF файл с теоретичната обосновка на урока и го е прикачил в сайта с цел визуали-
зация и демонстрация.

реализация:
урокът започва с припомняне на наученото в пети клас – елементите на прозореца на програмата 

Word и правилата за въвеждане на текст. при работа на различни компютърни устройства се налага про-
мяна на клавишната подредба. това става чрез панела за смяна на клавиатурната подредба и инсталира-
не на езици. Следва демонстрация как учениците да инсталират език на своето устройство.

 y Въвеждане на текст на български език:
учителят по бел – Работата върху творбата на д. даръл в интерактивния урок е естествено продълже-

ние на часовете по литература, в които е обсъждана част от романа. Въпросите, на които отговорят уче-
ниците са свързани с качествата на героите и посланията на творбата. Разполагайки с конкретен откъс от 
романа, учениците аргументират мнението си, че това е текст, защото носи определени структурни беле-
зи. госпожа Симитчиева припомня понятието абзац и изискванията за графично оформление. уточнява 
спецификата, свързана с пунктуацията, когато е налице диалог. 

учителят по ит госпожа пенева, обяснява понятието „съхраняване“ на текст и визуализира как се съз-
дават различните файлови формати. Разглеждат се възможностите за съхраняване в различни файлови 
формати като: docx, odt, txt, html, rtf и pdf. учителят по ит отделя специално внимание на това как се спо-
деля файл през облака на Google и какви настройки /права/ има при споделянето.

при подготовката за урока е използвано приложението Google Jamboard /интерактивна бяла дъска/. 
С него се визуализират задачите по нов начин. В Google Jamboard може да вграждате изображения, да 
добавяте бележки и изтегляте файлове директно от мрежата, докато си сътрудничите с учениците. В спо-
деления линк на Jamboard за часа, са показани екипите и съответното използваните ресурси.

Фигура 5. Приложението Jamboard.

В интердисциплинарния урок се прилага  взаимоучителния метод /големите ученици преподават на 
по-малките/. по време на урока в кабинета по ит присъстват учениците камен комсийски и Витомир 
кръстев от 7. клас. те запознават своите съученици с бързите бутоните при редактиране в текстов доку-
мент: изтриване, добавяне, преместване или копиране, както и с различните клавишни комбинации. 

За да се упражняват върху казаното дотук, учителят разделя учениците на групи. Всяка група има оп-
ределен говорител, който прочита на глас условието на задачата, времето за изпълнение и необходими-
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те ресурси (Фиг. 6).
екип 1 – използват хибридни таблети с операционна система Windows 10. имат за задача да въведат 

последните изречения от романа „моето семейство и други животни“.

Фигура 6. Задачите

екип 2 – работят на личните си телефони с различни операционни системи – те имат за задача да 
отворят споделен с тях текст и да го редактират, т.е. да открият правописни и допуснати пунктуационни 
грешки. След което да го споделят с учителите по ит и бел, за да бъдат оценени.

екип 3 – използват Chromebook. операционната система на Chrome е бърза, проста и сигурна. уче-
ниците имат за задача да прочетат с глас, за целта те отварят празен текстов документ, избират опцията 
„печатане с глас“ и прочитат ясно и бавно текста. Функцията за гласово въвеждане в Google документи не 
добавя пунктуация и затова е нужно да се редактира въведеният текст.

екип 4 – използват преносими компютри, лаптопи базирани, на операционна система Windows 10 и 
Microsoft office 2016. учениците въвеждат и запазват изреченията. Файлът трябва да бъде качен в обща-
та папка на класа в Google диск и да се сподели с учителите за проверка.

екип 5 – използват в час таблети, базирани на операционна система андроид. особеното при екипа 
е, че работят върху един общ файл, отворен с Google документ. Работят в екип и споделят задачата с учи-
телите за проверка.

След необходимите разяснения и прочитане на условието на задачите учените започват да въвеждат 
текст на български език. по време на изпълнение на задачите, учителят по ит представя готовия проект 
на учениците. те са споделили снимки на своите домашни любимци и съвместно са изготвили клип „мо-
ят домашен любимец“, озвучен с подходяща музика. гостите в стаята мислено се пренасят на остров кор-
фу, където се развива действието на романа.

  

Фигура 7. Работна обстановка в час

 y Въвеждането на текст на чужд език
Започва с иновацията виртуална диктовка, подготвена от учителя по ае, госпожа александрова и 

качена в сайта на урока. https://sites.google.com/s/1MFDscprar7l0KQzGrKreK36KdWn4ey9N/p/1-CKry_
c5Crmnzfo0_ulo4nafH474_Gdj/edit

по време на втората задача учениците отново работят на екипи. екипите имат нови условия на задачите 
и те са съобразени с технологичните възможности на мобилните и техническите средства. След като чуят от-
къс от последната глава на романа на английски език, екип 1 и екип 4 имат условие да запишат целия текст, 
екип 2 – да запишат на текстов файл, отворен през телефоните им, всички съществителни имена, екип 3 – 
всички прилагателни имена, екип 5 – само глаголите, прочетени във виртуалната диктовка. госпожа алек-
сандрова е проучила и предоставила снимка на романа „моето семейство и други животни“ на английски 
език, Снимката е направена в една книжарница в град лондон. В беседа преподавателят обяснява, че дже-
ралд даръл е основател на джърсейския тръст за защита на дивите животни и на джърсейската зоологиче-
ска градина. тя разказва на учениците, че част от средствата от продажбата на романа отиват за подпомага-
не на фондация на името на джералд даръл за защита на дивите животни [2].
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Фигура 8. Виртуална диктовка

наши партньори в часа бяха и родители на учениците от 6. клас – те активно се включиха да помагат 
при превода и изпълнението на задачите за въвеждане на текст на английски език. готовите задачи уче-
ниците  споделиха с госпожа александрова и очакваха своята оценка.

 y За любознателните
през месец октомври учениците от седми клас имат за задача да изработят проект „електронна книга – 

Завръщането“. условието бе да въведат текста, да вмъкнат графични изображения с различни файлови фор-
мати и така да визуализират последната глава от романа чрез програмата Flipbooks. госпожа пенева пред-
ставя резултата от проекта на седмокласниците, тематично свързан с темата на добрата практика.

 y използване на виртуална и добавена реалност с Google експедиции за учене без граници.
добрата практика бе част от нп „иновации в действие“. наши гости бяха и представители на Руо па-

зарджик. За целта учениците при подготовката на урока, създадоха нова експедиция, виртуална обикол-
ка на град пазарджик.

Целта на експедицията е гостите ни – учители, родители и учениците от двете гостуващи училища да 
се запознаят със забележителностите в нашия град. Google експедицията е наречена Pazardjik. 360 граду-
совите снимки са направени от учениците с програмата street view и са споделени с групата на класа „па-
ЗаРдЖик 360 градуса“. В края на часа гостите  разгледаха историческите забележителности на град пазар-
джик чрез 3D очила за виртуална реалност. В приложението https://poly.google.com/view/1a2zeNYkGXo 
може да се види Google експедицията – Pazardjik. по време на експедицията учениците следват учите-
ля и той представи отделните сцени във виртуалната реалност. Виртуална реалност е компютърно гене-
рирана триизмерна среда, която пресъздава обективна физическа действителност или въображаем свят.

Фигура 9. Google Expeditions.
След като учениците изпратят и споделят готовите задачи, учителят ще може да постави оценки в то-

зи час. Резултатите се измерват автоматично, без хартиен вариант. В електронната пощата, като обратна 
връзка за проверка, се вижда, че всички ученици в края на часа са изпратили своите задачи на учители-
те по бел, ит и ае. 

Фигура 10. Обратна връзка за оценка
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След като задачите са предадени за одобрение, учителят може да ги достъпи от всяко място с интер-
нет, включително и от домашния си компютър, таблета или телефона си, като изпраща обратна връзка на 
учениците /да постави коментар или да поправи допуснатите грешки в текстовите файлове/ в удобно за 
него време.

 

Фигура 11. Проверка и поставен коментар от учителя.
Връзката учител – ученик е бърза, удобна и обективна.
В края на часа, за да преживеем отново емоцията от прочетеното, се потапяме в избрани моменти от 

филма „Семейство даръл“ https://drive.google.com/file/d/1xJot-hwt7Hlnr6ss3v4dHsiFrr1iexpm/view
 y продължение на добрата практика

продължението е свързано с изготвянето на общ продукт – учениците от нашето училище и гостите – 
електронна книга с отворен финал. Задачата е гостите, присъстващи на добрата практика, да изпратят на 
електронната пощата на училището снимки с техен домашен любимец или домашен любимец, за който 
са мечтали, но не са могли да го имат. 

Заключителен етап:
основната цел на добрата практика е заниманията в час да станат интересни и желани. добрата прак-

тика е насочена към учениците – научават се да създават продукти на мобилните си устройства, да бъдат 
творци и съзидатели, а не са само ползватели. Родителите по време на часа активно участваха в прево-
да на текста. учителите имат възможност електронно вкъщи да проверяват упражненията, да ги комен-
тират като обратна връзка и да попълнят оценките в електронния дневник. В добрата практика е предло-
жен на учениците един по-различен подход за използване на облачните технологии. положителните из-
води от тази иновация са свързани с възможностите за обратна връзка и за интензивна дейност във все-
ки един момент от часа по ит. дейности, които отнемат часове от времето на учителя, с облачната услу-
га на Google могат да се осъществят за няколко минути. Съчетаването на различни методи на препода-
ване – казус, беседа, метод на конкретните ситуации, взаимоучителен метод, проектна дейност и нови-
те облачни технологии направиха добрата практика иновативна и приложима, изпълнявана много пъти с 
измерен и доказан резултат. приложението на G suite в системата за училищното образование позволя-
ва да се осигури мобилност, достъпност и актуалност на образователните ресурси. облачната среда поз-
волява без допълнителни средства да се използват постоянно актуализирани компютърни инфраструкту-
ри, приложения и услуги.

приложенията на G suite спомагат за ефективното включване в образователния процес на цялото 
многообразие от възможности и средства за достъп до информация, както в рамките на образователните 
институции, така и отвсякъде – от дома, в училище, на улицата. онлайн базираните продукти дават въз-
можност учителят да отговори на новите технологични приложения и използването им от различни мо-
билни технологии, с което се повишава качеството на обучение и се дава възможност за улеснена обра-
ботка на получените резултати и намаляване стреса от страна на учениците. 
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