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ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

1. Наименование на програмата: 
"Училище в облака: създаване на съдържание" 
2. Програмата е насочена към: 
Учители – начален етап 
Учители – прогимназиален етап 
Учители – гимназиален етап 
Директори 
Заместник-директори 
Ръководител направление ИКТ 
Учители - предучилищно образование 
Учители - целодневна организация 
3. Анотация на програмата: 
3.1. Кратко описание на програмата 
Програма “Училище в облака: създаване на съдържание” е създадена за учители и други 
специалисти, които имат увереност в използването на електронни приложения и искат да 
придобият знания и умения за разработване и адаптиране на ресурси или учебно съдържание, 
чрез използване на технологиите. В рамките на обучението се използват реални планове на 
уроци и занятия, прилагани в класни стаи в България и други държави, като се акцентира на 
смисленото използване на технологиите, развиването на дигитална компетентност у обучаемите 
и по-доброто използване на налично оборудване (вкл. лични устройства) на училището или 
учениците. Занятията са базирани на съдържание от педагогическа, етична и технологична 
гледна точка; основна методика в програмата е S.A.M.R. моделът (Substitution, Augmentation, 
Modification and Redefinition, в превод: заместване, добавяне, модифициране и 
предефиниране). Програмата акцентира и върху възможностите на електронните приложения 
за създаване на портфолио за учители и/или ученици по иновативен и достъпен начин. 
Обучителната програма е подходяща за учители (и училища), които имат достъп до технологии 
и искат да създават иновации, да развиват нови практики и да създават привлекателни 
образователен процес и среда за своите ученици и колеги. 
3.2. Цели на програмата 
Програма "Училище в облака: създаване на съдържание" развива дигиталната компетентност за 
обучаемите - въвежда ключови знания и умения, необходими за общуването в 21.век. 
Конкретните цели на програмата са: 1. да подготви обучаемите да планират и провеждат 
занятия, уроци или цели направления в своя учебен, административен или управленски процес 
чрез използване на електронните платформи. 2. да даде знания и умения на обучаемите, така 
че те да могат да заместват традиционни процеси с електронни такива. 3. да запознае 
обучаемите с най-добри практики за използване на G Suite и/или Office 365 като цялостна среда 
за създаване на съдържание, вкл. от учениците. 4. да подготви обучаемите в създаването на 
електронно портфолио за себе си и за други, в т. ч. и ученици. Програмата цели и да подготви 
обучаемите за промените, част от стратегията на МОН до 2020 година, и значението на 
дигиталните компетентности за развитието на учениците и обществото, тяхната връзка с 
външните оценявания и тестове, вкл. PISA. 
3.3. Методи на обучение 
Обучението се провежда чрез комбинация от обучителни методи и най-вече чрез реално 
практическо използване на електронни платформи и инструменти. Всички обучаеми използват 
собствени електронни профили, чрез които получават достъп до сигурна работна среда по време 
на цялото обучение. В обучителния процес се симулират учебни ситуации, провеждат се 
презентации, дискусии и анкети. Обучението е центрирано около обучаемите (учителите) и 
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поощрява изразяването на собствен опит и гледна точка по разискваните теми. 
Функционалността и приложението на образователните инструменти се въвеждат частично от 
лектора, а обучаемите сами разкриват пълния потенциал на съответния инструмент. Програмата 
е организирана в теоретична и практическа част и осъществяването на ясна връзка между теория 
и практика. Неприсъствената форма на обучението се провежда онлайн, като инструкциите и 
платформата за провеждането й се осигуряват от обучителната организация. 
3.4. Индикатори за очаквани резултати 
Очакваните резултати са: обучаемите ще са подготвени теоретично и практически, за да внедрят 
успешно електронна платформа, базирана на “облак” в училище или друга организация. 
Измерването на тези резултати се извършва със следните индикатори: А) Приложение на 
наученото:1. използва ли училището/организацията собствена платформа; 2. броят на 
профилите, създадени в платформата; 3. броят на активните профили в платформата и 
дейностите, за които те се използват. Б) Качество на провежданото обучение, според целите на 
програмата и стандарта ISO 9001:2015 на обучителната организация индикаторите са: 1. степен 
на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение (измерим); 2. препоръки от 
обучаемите по време на обучението и след него; обратна връзка от използването на 
приложенията; 3. зададени въпроси от страна на участниците. Данните за индикаторите се 
събират преди, по време и след обученията. Отговорите от формите се запазват, обработват и 
анализират, за да се повиши качеството на предлаганата обучителна програма. 
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 
За пълноценното участие в програмата, всеки от обучаемите следва да има достъп до интернет, 
компютър, таблет или мобилно устройство. 
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част: 
6 академични часа за теоретична част и 10 академични часа практическа част 
4. Компетентности, които ще бъдат придобити 
Академична 
Педагогическа 
Организационна 
Комуникативна 
Административна 
5. Форми на обучение: 
Присъствена 
Частично присъствена 
6. Продължителност на обучението : 16 
7. Брой квалификационни кредити : 1 
8. Начин на завършване на обучението: 
Защита на проект 
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