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1. Основни цели, които планът следва да постигне: 

1.1. Увеличаване на интереса и мотивацията на учениците в процеса на обучение 

чрез използване на иновативни методи, базирани на ИТ решения. 

1.2. Увеличаване на езиковите и математическите способности на учениците; 

1.3. Насърчаване на интерактивното обучение и критичното мислене; 

1.4. Развиване на автономни навици за учене; 

1.5. Как да достигаме до информацията, да я сверяваме с няколко източника и да 

филтрираме съществената, вместо да насилваме учениците да наизустяват 

факти; 
1.6. Как да защитаваме позиция чрез интерактивни дискусии. 

2. Очаквани резултати: 

2.1. Повишаване на интереса на учениците към високите технологии, идентифициране 

на ученици с ИТ умения и насърчаване на тяхното технологично образование, 

включително с привличане на външни организации за партньорство с цел улесняване на 

процесите; 

2.2. Ефикасност на инвестициите (реинвестиране в бъдещо подобряване на 

образователната инфраструктура); 

3. Приоритети за срока на плана, които следват ИКТ стратегията: 

3.1. Ефективно и компетентно използване на училищната облачна ИКТ структура-

Google Workspace 

3.2. Повишаване на ИКТ компетентността на ученици и учители; 

3.3. Подобряване организацията на обучението, чрез използването на информационни 

и комуникационни технологии в процеса на обучение. 

3.4. Да се осигури по-добро разбиране и усвояване на учебното съдържание, отколкото 
с традиционните методи и средства; 

3.5.Техническа обезпеченост на използването на възможностите на ИКТ. 



4. Дейности 

Дейност Срок Отговорник Финансиране Индикатори 
Създаване на 
индивидуални 
профили на новите 
ученици от 5. и 8. 
клас и новоназна-
чените учители в 
Google Workspace 
(G Suite - училище в 
облака) 

септември 
2021 г. 

Милена Желева -
ст. у-л математика 
и ИТ и училищен 
администратор в 
Google Workspace 

бюджет Създадени 
индивидуални 
профили на 
новопостъпили 
учители и ученици 

Приемане на 
правила за работа на 
ПГ „Константин 
Фотинов" в Google 
Workspace 

септември 
октомври 
2021 г. 

Администратор 
Директор 

Приети правила на 
ПС 

Обучение на 
педагогическите 
специалисти за 
работа в 
платформата Google 
Workspace 

първи срок 
2021/2022 

Милена Желева -
ст. у-л математика 
и ИТ, 
М. Андреева - ст. 
у-л математика и 
ИТ, Директор 

Проект 
„Равен достъп 
до училищно 
образование в 
условията на 
кризи" 

Брой обучени ПС и 
ученици с 
идентифицирани 
потребности / 5 и 6 
клас/ 

Подпомагане 
работата на 
педагогическите 
специалисти в 
училищната 
платформа Google 
Workspace 

постоянен Администратор 
Google Workspace 

Реализирана 
подкрепа в хода на 
учебната година 

Активно и 
безопасно 
използване на 
Интернет в полза на 
обучението и 
възпитанието 

постоянен Директор, 
Учители ИТ 

Правила за 
безопасна работа в 
интернет; 
проведени 
инструктажи от 
учителите по ИТ 

Активно използване 
на интерактивния 
кабинет и STEM 
центъра 

постоянен Всички учители Проведени занятия 
в кабинета 

Използване на 
електронни 
учебници, 
платформи за 

постоянен Всички учители Закупуване на 10 
образователни 
пакета „Уча се", 
достъп до 



безплатни ресурси и 
образователна 
платформа „Уча се" 

електронни 
учебници; 

Разнообразяване на 
методите на 
обучение и 
включване на 
възможностите на 
Google Workspace в 
хода на 
присъствената 
форма на обучение 

постоянен Всички учители Задания в 
платформата 
Google Workspace 

Развиване на 
уменията на 
учениците в сферата 
на ИКТ: 
3D принтиране, 
изработване на 
приложения, 
графичен дизайн и 
ДР-

постоянен Учители ИТ ЗИ по 
Наредбата за 
приобщаващо 
образование 

Групи /ученици 
Участие в 
олимпиади и 
конкурси; награди 

Разпространение на 
добри практики 

постоянен Директор, 
Председателите 
на МО, 
Всички учители 

Създаване и 
представяне на 
интегративни 
уроци 

Поддържане на web 
страницата на 
младежки 
пътеводител за 
Самоков и региона / 
възможност за 
използване на ИКТ 
за решаване на 
задачи от различни 
учебни дисциплини/ 

постоянен М. Желева - ст. у-
л матем. и ИТ , М. 
Андреева-
Кроснева - ст. у-л 
ИТ 

Web страница на 
младежки 
пътеводител за 
Самоков и региона 

За всяка провеждана 
в училището 
дейност да се 
създава снимков 
материал и 
обяснителен текст 
от организаторите, с 
цел предоставяне за 
публикуване в сайта 
на училището 

постоянен Всички 
преподаватели; 

Д. Нейчева - ст. 
у-л ИТ 

М. Андреева-
Кроснева - ст. у-л 
ИТ 

Проведени и 
нициативи и 
публикувани 
материали на сайта 
на гимназията 



Създаване на 
рекламни 
материали, 
включително и 
електронни за прием 
в 5-ти клас 

Октомври 
декември 
2021 г. 
и в хода на 
годината 

Директор 

М. Андреева-
Кроснева- ст. у-л 
ИТ 

бюджет Публикувани и/или 
раздадени 
рекламни 
материали 

Създаване на 
електронни 
рекламни материали 
с включване на 
учениците 

май 2022 г. Учителите по ИТ 
в 8а, 9в и 10в 
класове 

бюджет Създадени 
рекламни 
материали за прием 
в 8 клас 

Развитие на видео 
маркетинг 
(публикуване на 
видео материали от 
реализираното в 
училището в 
интернет 
пространството) 

2021/2022 г. Учители ИТ бюджет Публикувани 
видеоматериали 

Осигуряване на 
лаптопи на 
преподаватели и 
ученици за обучение 
в OPEC 

2021/2022 г. Директор 

счетоводител 

Проект 
„Равен достъп 
до училищно 
образование в 
условията на 
кризи" 

Брой осигурени 

лаптопи 

Осигуряване на 
класни стаи с 
технически 
възможности за 
интерактивно 
обучение 

2021/2022 г. Директор 
счетоводител 

Бюджет, НП, 
дарения 

Брой осигурени 
класни стаи с 
телевизори, 
проектори, 
компютри. 

Използване на ИКТ 
в администрацията: 
електронно 
банкиране, 
осигуровки, 
уведомления НАП, 
публикуване на 
информация за 
училищния бюджет 
и др. 

2021/2022 г. Директор 
Счетоводител 

бюджет Закупени програми, 
ел. банкиране, 
публикувани 
бюджет и отчети на 
сайта на 
гимназията 


