
 

ДО: ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК 

РУО СОФИЯ – ГРАД 

 

Уважаема, г-жо Кастрева 

 

Във връзка с изпълнение на договор между Министерството на образованието и науката и Център за 

творческо обучение, организираме серия от онлайн семинари в подкрепа на директорите на училищата 

в страната.  Информацията за предстоящите уебинари e публикувана и на страницата на МОН 

https://edu.mon.bg.  

 

Серията ще включва три теми, които ще бъдат обсъждани в три дни между 3 и 16 декември: 

1. “Облачна платформа G Suite за образованието на Google - как да започнем?” - 03.12.2020 г., 

16:30 часа; 

2. “Управление на училище в облака с G Suite за образованието на Google” - 10.12.2020 г., 16:30 

часа; 

3. “Моделът 1:1 и проектно базирано обучение в облака” - 16.12.2020 г., 16:30 часа. 

 

Продължителността на всяка от сесиите ще бъде 60 минути. На живо ще могат да се включат до 250 

човека за всяка сесия. Запис от срещата ще бъде достъпен за всички. 

 

1. “Облачна платформа G Suite за образованието на Google - как да започнем” ще даде повече 

яснота върху основните функции на облачната платформа G Suite за образование на Google. Стъпките, 

през които преминава едно училище, за да започне работа във виртуалната среда и условията, които 

правят възможно използването на облачна услуга. 

 

Уебинарът ще подпомогне директори, които все още не са започнали работа в “облака”, в момента 

стартират или търсят начин да използват услугите по-активно.  

 

Опит ще сподели екипът на 119 СУ “Акад. Михаил Арнаудов”, град София 

 

Кога: 03.12.2020 г., 16:30 часа; 

Регистрирай се: https://forms.gle/QJYTmBY9LbAJ8heA9  

 

2. “Управление на училището в облака с платформата на Google - G Suite за образованието” ще 

разкрие част от ползите на облачните платформи за облекчаването на административните дейности, 

създаване на процеси и шаблони за документи. 

 

Уебинарът ще подпомогне училищните екипи, които вече работят с облачна платформа в 

оптимизирането на административните  процеси и дейности с помощта на облачните платформи.  

 

Опит ще сподели екипът на СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", град Русе 

 

Кога: 10.12.2020 г., 16:30 часа; 

Регистрирай се: https://forms.gle/6g4gQxFd4GkZhJTK9  

 

3.“Моделът 1:1 и проектно базирано обучение в облака” ще даде стъпки за надграждане на 

използването на облачните платформи с иновативния модел на преподаване “Едно към едно (1:1)”, 

при който всеки ученик и всеки учител разполагат с персонално устройство.  

 

https://edu.mon.bg/
https://forms.gle/QJYTmBY9LbAJ8heA9
https://forms.gle/6g4gQxFd4GkZhJTK9


 

Уебинарът ще покаже как “облака” може да трансформира учебния процес както в клас, така и 

дистанционно. 

 

Опит ще сподели екипът на Езикова гимназия “Иван Вазов”, град Пловдив 

Кога: 16.12.2020 г., 16:30 часа; 

Регистрирай се:https://forms.gle/Vecr6Qkc1UuTcMQ47  

 

 

С уважение, 

Александър Ангелов,  

Управител на Център за творческо обучение  

 

https://forms.gle/Vecr6Qkc1UuTcMQ47

