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В съвременния свят информационните и комуникационни технологии са основен двигател на 

общественото развитие и те трябва да заемат своето място в образователния процес в училище. 
 

Раздел 1 

Анализ на състоянието, проблеми и тенденции 

Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието задава основни цели, задачи, 

направления за информатизация на системата на образованието и науката в Република България, а 

също и определя базовите принципи, подходи и условия за успешна реализация на процеса на 

информатизация. Стратегията на ОУ „Мати Болгария“ е изцяло подчинена на националната. 

Нарастването на произвежданата информация, нейното активно използване в областта на 

образованието стана основен фактор за възникване и развитие на информационното общество. 

Мащабното внедряване на ИКТ дава тласък за информатизация на образованието и в частност на 

училището. 

ОУ „Мати Болгария“ разполага с две компютърни зали, във всяка от които има по 14 работни 

места и сървъри, които се използват от учениците от начален и прогимназиален етап в часовете по 

компютърно моделиране и информационни технологии. Залите имат осъществен интернет достъп 

и през свободното време се ползват и от други ученици и преподаватели. За сега те са достатъчни 

за осигуряване на обучението. От  учебната 2023/2024 година според новия учебен план, часовете 

по компютърно моделиране и информационни технологии се увеличават от 34 на 51 годишно. Това 

ще доведе до невъзможност за провеждане на часовете в настоящите кабинети на прогимназиален 

етап съвместно с  начален етап. 

Едната зала е изградена и оборудвана изцяло със средства от бюджета на училището, а 

другата – чрез участие в Национална програма „ИКТ в училище“ и собствено финансиране. По същия 

и на същия принцип са осигурени 20 преносими компютри, с които са обурудвани класните стаи на 

начален и прогимназиален етап в услуга на преподавателите и за нуждите на образователния 

процес. Училището разполага с две интерактивни дъски, два активни дисплея, три стационарни 

мултимедийни апарати и достатъчен брой преносими такива. По постановление на Министерски 

съвет от 15. 10. 2020 г за одобряване на допълнителни разходи/ трансвери за 2020 г. за закупуване 

на преносими компютри за нуждите на училищата са доставени 10 ученичиски, 3 учителски лаптопа 

и 15 таблета. По НП „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се предоставя 

на училището 15 учителски и 55 ученически лаптопи и 1 шкаф за тяхното съхранение. 

Всички преподаватели, управленският и административен персонал са преминали курсове за 

обучение по начална компютърна грамотност, четирима са правоспособните преподаватели по 

компютърно моделиране и информационни технологии в прогимназиален етап и двама с 

правоспособност за преподаване на информационни технологии в начален етап.  С въвеждането на  

нов общообразователен предмет – Компютърно моделиране в III и IV клас, съответно 32 и 34 часа 

годишно за придобиване на дигитални компетенции, за учителите от начален етап се проведоха 

обучителни курсове за повишаване на квалификацията, като всички  придобиха правоспособност 

да преподават общообразователния предмет компютърно моделиране  в ІІІ и ІV клас.  Учителите 

проявяват интерес към организираните онлайн обучения. Успешно в образователния процес се 

използват наличните електронни учебници. 

Училището има сайт: http://matibolgaria.eu/, който е създаден и поддържан в пространството 

със собствени средства. В него системно се обновява актуалната информация и се предоставя за 

ползване от ученици, учители, родители и общественост.  

Създаден е нов сайт на училището с напълно обновен интерфейс и с по-голяма интерактивност в полза 

на потребителя. 

http://matibolgaria.eu/


За улеснение на служителите е създадена електронна поща ou_mati@abv.bg, чрез която се 

предава необходимата информация, без да се използват хартиени носители, с което се допринася 

и за каузата „Зелена планета“. 

В облачната структура „Фейсбук“ училището също има създадена страница с информация за 

случващото се в него. Голяма част от паралелките също имат изградени страници за информация и 

обмяна на добри практики.  

В изпълнение на националната програма „Информационни и комуникативни технологии 

(ИКТ) в системата на Предучилищното и Училищно образование“ и плана за реализация на 

Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ на ОУ „Мати Болгария“, училището кандидатства по 

проект за изграждане на Wi – Fi високоскоростна оптична мрежа за нуждите на образованието и 

осигуряване на средсва за развитие и поддръжка на опорната мрежа като част от националната 

високоскоростна оптична инфраструктура, включваща всички образователни институции, 

регионални управления на образованието, дата центрове на МОН и водещи научни и развойни 

центрове в страната. 
В процеса на информатизация на образованието и в частност на нашето училище се 

наблюдават и редица проблеми, които са на национално ниво: 

1. Бързата амортизация на компютърното и терминално оборудване и липсата на 

национална ИКТ инфраструктура за съхранение и обработка на образователната информация е 

сериозна пречка пред развитието на ефективно образование. 

2. По силата на Наредба № 5 от 30. 11. 2015 г. за общообразователната подготовка, с цел 

придобиване на дигитални компетентности в начална степен на образованието от 2018 – 2019 

учебна година се въведе нов общообразователен предмет – компютърно моделиране в III и IV клас, 

съответно 32 и 34 часа годишно. Така възниква необходимостта  от кабинет, отговарящ на 

санитарно-хигиенните норми и изисквания за помещения, в които се провежда обучение на 

учениците от начален етап с персонални компютри.   

Анализът на процеса на информатизация на системата на образованието, част от която е и 

нашето училище позволява да се откроят някои основни тенденции: 

1. Постепенно доближаване на ИКТ до потребителите; 

2. Развитие на облачни ИКТ инфраструктури, технологии услуги. 

3. Разумното прилагане на модерни ИКТ качествено променя процеса на образованието в 

училище. Електронните учебници  с интерактивни сюжети от реалния живот много по-лесно биха 

спомогнали да се усвои дадено природно явление отколкото с илюстрация само с формули и схеми. 

Изнасянето на една онлайн дискусия би спомогнала да се разчупят стереотипите и ученикът и 

учителят много по-свободно да дискутират и анализират проблеми. Развитието на модерна 

платформа за електронно обучение би подпомогнала и родителите да добият представа какво учат 

децата и да бъдат активно съпричастни. 

 

Раздел 2 

Визия, мисия и цели на Стратегията 

Визия: Изградена единна, модерна ИКТ среда за образование, нови образователни услуги, 

регистри и общодостъпна обществена информация, намален хартиен документооборот. 

Мисия: Постигане на измерими убедителни стойности на индикатори за подобряване на 

качеството на образователната дейност в училище чрез средствата на ИКТ. 

Основни цели: 
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1. Създаване на равни възможности за всеки ученик за получаване на качествени 

образователни услуги на нивото на съвременните изисквания и тенденции и обучение с използване 

на ИКТ. 

2. Формиране на личности, адаптирани към живота в информационното общество с всички 

негови възможности, заплахи, предизвикателства и рискове. 

3. Осъществяване на по-плавен, ефективен и управляем преход на обществото към икономика 

на знанието. 

За постигането на указаните цели трябва да бъдат решени следните основни задачи: 

1. Осигуряване на гарантиран, постоянен и универсален достъп до качествени образователни 

ресурси и услуги. 

2. Ефективно включване в образователния процес на цялото многообразие от възможности и 

средства за достъп до информация както в рамките на училището, така и отвсякъде – от дома, на 

път и т.н. 

3. Развитие в учениците на мотивация за получаване на знания, непрекъснато 

самообразование и критично мислене посредством използване на модерни КТ. 

 

Раздел 3 

Основни направления на информатизацията на образованието в училище 

Единната ИКТ инфраструктура, цифровото съдържание и ИКТ обучението на 

преподавателските кадри са трите основни направления и опорни елементи на Стратегията за 

ефективно прилагане на ИКТ в училище. В училищното образование основно е промяната на 

статуквото – преминаване към интерактивно обучение. Тази промяна е сложен процес. Като се има 

в предвид факта, че образователната система поначало е инертна, а съвременните социални 

процеси – изключително динамични, вече е налице едно изоставане, чието наваксване е 

единствено по пътя на една сериозна модернизация на процеса на обучение. 

 

Раздел 4  

Приоритети, етапи на реализация, очаквани резултати и ползи 

4.1. Приоритети 

1. Образователна среда на базата на облачните технологии. Облачните технологии са 

основани на централизирано съхранение и обработка на информацията, гъвкави механизми на 

управление на ресурси и тяхната отдалеченост от потребителя. Основно преимущество на 

облачните технологии е ефективното използване на техническите средства и информационните 

ресурси, намаляване на средствата за разработка и експлоатация на системите, възможност да се 

осигури високо ниво на защита и др. 

Прилагането на облачните технологии в системата на образованието и в частност на 

училището ще позволи да се осигури мобилност, достъпност и актуалност на образователните 

ресурси. Облачната среда ще позволи без допълнителни средства да се използват постоянно 

актуализирани компютърни инфраструктури, програмни средства и услуги. Тази технология ще 

позволи да се включват в образователния процес лични компютърни устройства на учители, 

ученици и техните родители. 

2. Единна информационна среда на образователната инфраструктура – среда за 

осъществяване на облачни услуги и споделяне на данни. За тази среда е необходимо да се изгради 

трайно и поддържа високоскоростна опорна оптично интернет мрежа. За максимално пълно 



участие в образователния процес с мобилно устройство за лично и колективно ползване е 

целесъобразно в училище да се развие изградената безжична мрежа. 

3. Внедряване на електронни общодостъпни и универсални образователни ресурси. Основа 

на тези ресурси трябва да бъдат електронните помагала и учебни пособия. Те са мощен и удобен 

механизъм за навигация и търсене, включително и във външни образователни ресурси и портали с 

цел осигуряване на широк набор от материали по дадена тема. Необходимо е наличие на 

интерактивни тестове за проверка на изучения материал, които да съдържат интелигентна 

настройка за определяне на пропуски в знанията и последваща концентрация върху тестване на 

идентифицираните пропуски. 

4. Активно мрежово взаимодействие между участниците в образователния процес. Важна 

значение имат комуникациите между учителите, които получават възможност активно да 

обсъждат, използват, усъвършенстват разработените методики, средства за обучение, да споделят 

педагогически опит. 

5. Развитие на учителите – те трябва да имат необходимата квалификация в сферата на 

използването на ИКТ в образователния процес. Задачата за непрекъснато допълнително 

образование на учителите, осъществявано в различни форми, трябва да бъде както за осигуряване 

на тяхната функционална компютърна грамотност на нивото на съвременните изисквания, така и 

възможността да избират и използват методи и средства за достигане на образователните цели в 

гъвкава и мобилна информационна среда. 

6. Внедряване на интегрирана национална информационна система за управление на 

образованието, работеща в реално време, унифицираща данните и сроковете и елиминираща по-

голяма част от обмена на информация на хартиен носител. 

4.2. Етапи на реализация на Стратегията 

Те са свързани с етапите на реализация на националната Стратегия: 

- трайна оптична или високоскоростна свързаност до училището; 

- отваряне на образователната среда към мобилни устройства; 

- интегрирана национална образователна информационна и управленска система 

- електронни помагала с интерактивно съдържание по всички общообразователни предмети. 

- единна образователна среда за всеобхватно обучение; 

- виртуални класни стаи и лаборатории; 

- национална система за онлайн изпити на външно оценяване. 

Раздел 6 

Принципи и подходи за реализация на Стратегията 

1. Проектен подход за информатизация на основата на комплексни решения. 

2. Гъвкавост на планирането на процесите на информатизацията. 

3. Ориентираност към практически резултати. 

4. Максимално използване на лични компютърни устройства. 

Раздел 7 

Рискови фактори за изпълнение на Стратегията 

1. В организационен план – синхронизиране на отделните дейности във времето и 

комплексно разбиране за нуждата от внедряване на ИКТ като екосистема, а не като набор от 

несвързани помежду си мерки. 

2.  Във финансов план – опасения, свързани с гарантирането на средствата, необходими за 

реализиране на Стратегията. 
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ПЛАН 
за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ 

 в ОУ „Мати Болгария“ гр. Казанлък 

 
І. Основни цели: 
1. Увеличаване на интереса и мотивацията на учениците в процеса на обучение чрез 

използване на иновативни методи, базирани на ИТ решения. Увеличаване на езиковите и 
математически способности на учениците от училището. 

2. Насърчаване на използването на цифрово съдържание. 
3. Намаляване теглото на ученическата чанта. 
4. Насърчаване на интерактивното обучение и критично мислене; развиване на автономни 

навици за учене. 
5. Увеличаване интереса на учениците към високите технологии. 
6. Внедряване на система на мениджмънт в училище. 
7. Допринасяне за каузата „Зелена планета“ – екологичен. 
 
ІІ. Мероприятия: 
Мероприятията са подчинени на графика, възможните източници на финансиране и 

отговорниците за изпълнение на националната Стратегия. Срокът на всички мероприятия е 2022 – 
2023 година. 

1. Включване на училището към изградената единна опорна мрежа за нуждите на 
образованието. 

2. Обновяване и поддръжка на зоната за безжичен достъп и комуникационна инфраструктура 
в училище. 

3. Използване от преподавателите, ръководния и административен персонал на училището 
на националните и регионални облачни ИКТ структури за нуждите на училището. 

4. Внедряване на осигурения от МОН лицензиран софтуер – операционни системи, офис 
пакети, ативирусен и графичен софтуер, софтуер за деца със СОП. 

5. Закупуване на преносими компютри за учителите с финансиране от държавния бюджет. 
6. Внедряване на предоставените от МОН и финансирани от държавния бюджет 

образователни програми и приложения. 
7. Използване на създадените обучителни сайтове, програми и системи за самообучение. 
8. Включване на учители и ученици в национални кампании за стимулиране на създаването 

на електронно съдържание. 
9. Прилагане на разработените от МОН специализирани образователни програми за деца със 

СОП. 
10. Използване на създадената от МОН национална онлайн банка за тестове и задачи. 
11. Включване на преподавателите в организирано от МОН обучение и допълваща 

квалификация по ИКТ умения, както и подготовка на талантливи ученици в сферата на ИКТ. 



12. Реализиране на предложените от МОН мерки за борба с интернет пристрастеността в 
подрастващите. 

13. Ползване на предоставените от МОН удостоверителни услуги – поддръжка на електронни 
подписи на ръководния и административен персонал в училището. 

14. Придържане на училището към осигурените платформи за електронно обучение и контрол 
на занятията, управление на съдържанието и комуникация с родители и ученици. 

15. Oборудване на  кабинет, отговарящ на санитарно-хигиенните норми и изисквания за 

помещения, в които се провежда обучение на учениците по общообразователния предмет 

компютърно моделиране и информационни технологии.   

 
  


