
Дигитална стратегия 

 

Мисия, визия, цел  

 

Нашето общество е дигитализирано от години. Следователно, въпрос на време е 

технологиите да се превърнат в съществена част от нашето иновативно обучение. Достъпността 

на учениците е нашата ежедневна мисия. Нашата съвместна работа съответства на нуждите на 

нашите ученици, за да им даде това, от което имат нужда в точния момент, а това, към което се 

стремим е обучение от следващо поколение.  

Технологиите и устройствата са неразделна част в нашата работа. Всички електронни 

устройства притежавани от учениците са включени в процеса на  обучение. Те използват своите 

устройства за изследване. Учениците и учителите използват локалната мрежа да съвместна 

работа. Платформи като Edmodo, Goodle Classrooms, у4а.се и т.н. се използват за по-добър 

диалог, сътрудничество и съдействие.  

 

Педагогически иновации  

1. Всички учители трябва да приемат необходимостта от технологии в класната стая. 

2. Употреба на електронни учебници в обучителния процес. 

3. Употреба на обучителни платформи. 

Промяна в управлението  

1. Периодични семинари. 

2. Директорът и РУО да ни дадат свобода да правим промени в учебната програма, за да 

използваме иновативни идеи. 

3. Местна платформа в училище, в която всеки участник /учител, ученик/ има свое 

потребителско име и парола. 

4. Подкрепа от Училищното настоятелство. 

5. Родителски срещи в началото на процеса.  

6. Подпомагане употребата на електронни учебници и др. софтуеър. 

Дигитална инфраструктура 

              Осъвременяване на училищната дигитализация:  

1. Осигуряване на правилното оборудване за инсталиране на стабилна  Wi-Fi мрежа. 



2. Постоянен и стабилен достъп до Интернет във всички стаи. 

3. Осигуряване на устройства  – първо BYOD /bring your own device/, след това за всички 

учители и ученици.  

Нуждаем се от финансова и морална подкрепа за осъществяване на плана за 

дигитализация. Ето защо нашата община трябва да има ясна и непредубедена визия за нашите 

идеи и цели. 

Нашата Дигитална стратегия би трябвало да е полезна не само за нашето училище, но 

би могло да бъде и стъпка към дигитализацията на други училища и е в интерес на Общината. 

 

Този план е изработен като продукт на Проект 2017-1-BG01-KA101-035772  „В час с 

технологиите за по-качествено образование”, по програма Еразъм+ Ключова дейност 1 

Мобилност на персонал в училищното образование.  

 


