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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ  НА ОБРАЗОВАНИЕТО СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГР. САМОКОВ 

Образованието в СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков има два основни приоритета, които 

разбира се прилагат паралелно и интегрирано при усвояването на регламентираното учебно 

съдържание. Единият е формиране функционална грамотност у  учениците, чрез целенасочени 

иновативни авторски методики и инструменти за развиването на 13-те „меки“ умения на 21 и 

преподаване и практикуване на общочовешки ценности и добродетели, като път за личностно и 

професионално развитие. Другият приоритет е своевременно следване на от най-бързо 

развиващите се направления в човешкото познание - информационните технологии, които да се 

внедряват чрез ползване на интерактивен дигитален софтуер в образователния процес, от 

подкрепени  и квалифицирани педагогически специалисти. Това е философията на лидерския 

екип на училището, за да подготвим нашите възпитаници за успешната им гражданска и 

професионална реализация. Съзнанието, че днес успешността на училищата се измерва не по 

количествените признаци то миналото, а по дидактическия, научно - технологичния и социално 

– емоционално въздействащия потенциал на институцията.  Приложението на съвременните 

технологии е необходима инвестиция в образованието и е залог за бъдещ просперитет. 

Националните програми на МОН са не само мощен финансов инструмент в тази посока, но и 

възможност за обмяна на педагогически практики и анализ на перспективите за дигитално 

образование и реализация. Ето защо СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков работи в екип с още  пет 

училища по НП „Иновации в действие“, за създава не авторски нови продукти и съвместни 

проекти. Ръководният екип на училището целенасочено търси и реализира  проекти, насочени 

към модернизация на учебната среда и използване на съвременни технологии, които да повишат 

ефективността на образователния процес. Училището с бързи темпове следва световните тенденции 

за внедряват лаптопи, таблети, мултимедийни проектори, облачни системи, интерактивни методи, 

базирани на ИКТ. Успешното внедряване на технологиите в нашето училище е споделена 

отговорност на всеки участник – директор и ръководен лидерски екип, учител, експерт в системата! 

Фокусът върху технологиите и тяхното ефективно използване в класната стая и училището, 

поставя като задължителна предпоставка наличие на добър безжичен интернет в класните стаи и 

изобщо в сградите на училищата. Ето защо ежегодно СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков кандидатства 

и получава финансиране по национални програми към МОН, като така осигурява WiFi Internet  за 

училищна администрация, учители, ученици и гости. Три поредни години се със средства по НП се 

финансират изцяло електронните дневници на паралелките в платформата One book.  

В СУ Отец Паисий" гр. Самоков, в 

изпълнение на директивата на ЕС за защита на 

личните данни е закупено и функционира от 

края на 2019 г. криптиращо устройство  " 

Sinology", чиято първоначална поддръжка и 

обучение за ползване са предоставени от 

"ОРАК инженеринг" ЕООД. На него се 

съхранява криптирана и защитена цялата 

информация на училището, която съдържа 

лични данни на персонала и учениците. 
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За непрекъснатото развиване на дигиталните компетентности на учениците ни ежегодно 

се провеждат кампании за безпасно сърфиране в Internet. За ефективността на тези кампании 

допринасят постерите, плакатите и презентациите и дискусиите, реализирани с активното 

участие на всички ученици и подкрепата на специалистите по ИКТ и ИТ в училище. 

                      

Училището ни е сред първите, които прилагат софтуерните системи „Енвижън“  и        

„Джъмпидо“. Тези системи стимулират 

учителите при тяхната работа и ги 

провокира към прилагане на нови 

дигитални ресурси и  интерактивно компютърно-базирано обучение. 

Системата Envision използва само един компютър, мултимедиен проектор 

и много оптични мишки за децата в класа, като по този начин дава възможност да се осъществи 

интерактивно обучение, в което всички деца участват едновременно. След обучението на 

учителите за използването на тази система и оборудване на класната стая с необходимия хардуер, 

започна прилагането ú, което повиши рязко интереса на учениците към науката и отделните 

образователни предмети и нетърпеливост им очакване да работят с  Енвижън – един компютър, 

много мишки. Учениците учат с ентусиазъм и устойчиво внимание в час. Тази система осигури 

активното участие на всеки ученик в учебния процес, чрез ефективно използване на ресурсите на 

ИТ. Енвижън провокира учителите, особено от начален етап сами да разработват уроците, които 

ще представят пред учениците. Чрез административния модул на системата учителите  

управляват и моделират уроците си. На проведените открити педагогически практики се 

демонстрира достъпно, атрактивно и забавно преподаване по математика и по БЕЛ. Енвижън 

допринася за повишаване на качеството на учебния процес. Технологията спомага и за 

изграждане на умение за самооценка от страна на учениците. Още през 2017/2018 г. новата 

електронна учебна среда „Енвижън“ преодолява затрудненията на по–малките  ученици да се 

справят със стандартните компютърни места в специализираните кабинети и работа с ИТ в 

непринудена, творческа, емоционална атмосфера. С Енвижън учителите на СУ „Отец Паисий” 

ежегодно реализират иновативни варианти на преподаване.  Системата Djumpido се прилага за 

интерактивни уроци по математика, където учениците влията на дигиталните проекции на 

задачите на екрана чрез движения на крайници, главата и цялото тяло, Тези движения се сканират 
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от специално сканиращо устройство, което в реално време изисква паралелно когнитивно и 

физическо действие.  

 

Образователни и научни центрове са наши партньори за дигитализация  на образованието 

СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков. Детски научен център МУЗЕЙКО е една от организациите, в 

подкрепа на нашия опит в създаване на STEM образователна среда за деца на възраст 5-12 

години. Нашите ученици с огромен интерес се използваха  учебните зали и дигитални 

пространства в Maker Space, лаборатории и демонстрационни експозиции. Прилагаха 

образователни STEM програми в STEM среда в детския научен център „Музейко“ под формата 

на case study, свързани с учебния материал за 1-4 клас. Въпреки, че нашето училище кандидатства 

неуспешно за финансиране на голям проект (300 000 лв. ) по националната програма „Изграждане 

на училищна STEM среда“, екипът на чрез обмяна на опит с друго иновативно училище – ОУ 

„Митрополит Авксентий Велешки“ гр. Самоков вече има ценни насоки, за повторно разработване 

на STEM програми и образователна среда.  
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Ето защо освен проведените  консултации, една от първите предприети инициативни е 

сформиране на ПУО (професионална учебна общност) – „ПУО STEM“, които се квалифицираха 

по STEM програми на Програма „Училище за пример“ на фондация „Заедно в час“. В тази ПУО 

се включиха учителите на училището по ПНЕ, математика и ИТ. Това сложи силен отпечатък 

върху дигиталните планове на училището и повлия изключително успешно за личностното 

развитие и осбено на дигиталната компетентност на участниците по STEM темата. В резултат 

обучените специалисти реализираха вътрешни институционална квалификация за споделяне на 

ресурси и идеи за реализиране на дигиталния напредък на училището. 
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  Целта на дейността на тази общност е да се повиши 

квалификацията на педагогически специалисти за прилагане на STEM 

концепцията в образованието, която е ключова за формиране на 

интерес към точните науки, развиване на математическо и инженерно 

мислене, и формиране на логическо, алгоритмично, аналитично и 

критично мислене – качества, необходими за успешна реализация на 

ученика в живота. 

По НП „Образование за утрешния ден“ по „НОИР" чрез дигиталната академия на „ОРАК“, 

ползвайки национално финансиране, през 2020/2021 учебна година, 45 педагогически 

специалисти от училището се обучиха по актуалната тема за използване на дигиталните 

технологии за създаването на електронно и интерактивно учебно съдържание чрез ресурсите на 

MS  Office 365 и по – задълбочено и разширено, за възможностите за качествен, интересен и 

интерактивен учебен процес с MS Teams. Учителите бяха активната страна в този обучителен 

процес. Активно коментираха как инструментите могат да бъдат ефективно включени в учебния час 

и да заинтригуват учениците с разнообразни функции на всеки от тях. Преоткриваха 

функционалностите на някои от тях. Споделяха за възможности, които те са открили. 

      

Тук заслужава да се отбележи, че още в края на м. март 2020 г., когато за първи път 

педагогическите специалисти се наложи да работят в условията на ОРЕС и стартира платформата 

MS Teams, всички учители чрез беседване и дискутиране, чрез споделяне на образователни 

клипове и други материали се обучиха да работят с нея. Още от 2019/2020 г. започна 

използването на тази образователна, предизвикателна и все още трудно работеща, без пълен 

функционален капацитет платформа. Както тогава, така и през изминалата 2020/2021 г. всички 

часове от ООП, разширената и факултативна подготовка, часовете от индивидуалната и 

комбинираната форми на обучение, проектните дейности и дейностите за занимания по интереси 

се реализират чрез нея във всички класове на училището от I дo XII клас. Включително  и за 

някои ученици със СОП, чието здравословно и когнитивно развитие позволява това се оказва 

допълнителна подкрепа в съответни виртуални екипи на MS Teams. А там, където това не е 

целесъобразно се ползват възможностите на други приложения в социалните мрежи. Всяка 

година се администрират, подпомагат и мониторират средно между 280 и 300 виртуални екипа 

тази платформа. 

https://susamokov.bg/------------.--.----.php 

https://susamokov.bg/------------.--.----.php
http://classroomtech.bg/wp-content/uploads/2016/01/makey-makey-is-nerd-awesome.jpg
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Дигитализацията на образователния процес в СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков обхвана 

всички сфери  и дори провокира учениците от VIII a kлас през 2020 – 2021 г. да създадат 

програмен продукт – web приложение за виртуален волейбол.  

   

Обучението в ОРЕС и използването на инструментите на ИКТ ,откри нови възможности 

дори за общообразователни учени предмети, като физическо възпитание и спорт, музика и 

изкуства, за които се постигнаха неочаквани и се преоткриха резултати и данни в теоретичен и 

исторически аспект. Новите технологии в СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков осигуриха  

интерактивност. На учениците им е по-интересно да учат чрез интеракция – 

взаимодействие. Освен да видят изображение, да проучат безопасно данни за 

явление или процес, учените ни създават виртуални и реални модели. Например 

подреждат планетите в Слънчевата система на едно интерактивно табло, което освен, че е по-

интересно е по - полезно. Чрез интерактивни приложения, неусето бяха провокирани да участват 

в образователния процес и по – немотивирани ученици. Безспорно е, че смарт класната стая  и 

интерактивното обучение вече активното настояще обучение. Чрез ИКТ в ОРЕС се намери 

възможност например да се запознаят учениците с много спортни и дворни игри и техните 

правила. Това обаче показа необходимостта от баланс в преподаването и това, че истинските 

часове по изкуства и спорт са незаменими.  

Реализираха се най – много в Софийска област дигитални образователни продукти в 

обявения от МОН месец на образованието – май. 2020 г., които бяха публикувани и на сайта на 

РУО София област.  
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https://www.ruobg.com/news/read-archive/page/5/id/2486 

Този успешен резултат е плод на съвместната активна работа на учителите по тематични 

направления, учителите по ИТ и извършеното от ръководния екип умело планиране, 

разпределение на отговорниците и екипната работа от споделяне на образователни ресурси 

между всички учители на СУ „Отец Паисий“. 

По НП „Образование за утрешния ден“ по „НОИР" учениците в група IV клас „Smart class“ 

практикуваха скрач програмране в проектно направление за допълнителни занимания по 

ключови дигитални умения, а ученици от X  от група от група Дигителен клас се подготвиха и 

положиха успешно националното оценяване по дигитални компетентности през 2019 – 2020 г. 

https://susamokov.bg/pdf/proekti/oud/info.pdf 

https://susamokov.bg/page-106.html 

        

По НП „Образование за утрешния ден“ по „НОИР" училището бе оборудвано с 

интерактивен дисплей, за който бе закупена допълнително и мобилна стойка и web камера. Той 

се използва по различни поводи на педагогически и обществени  съвети, на родителски срещи, 

за интерактивни образователни игри с групи по проекти, класни или извънкласни дейности и 

особено за видеоконферентни връзки и вътрешно институционална квалификация. 

 

 

https://www.ruobg.com/news/read-archive/page/5/id/2486
https://susamokov.bg/pdf/proekti/oud/info.pdf
https://susamokov.bg/page-106.html
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Средно училище „ Отец Паисий“ – гр. Самоков се включи активно и мотивирано в проект 

„Дръвчета за Самоков“. Примера за това как се изгражда екологично устойчиво отношение към 

природата беше предаден чрез две силно мотивиращи виртуални презентации преди самото 

събитие - в седмицата на гората. Идеята и разработването на този проект е на Стефан Илиев / 

бивш възпитаник на училището ни/ и неговата проектна партньорка Йоана Механджийска /бивша 

възпитаничка на ПГТ гр. Самоков/. Тази идея е релевантно свързана и посветена на 22.03. – Деня 

на Земята. Тя срещна широка подкрепа и много съмишленици в лицето на ръководоството, 

учителите и учениците от училището. На 16. 04.2021 г. учениците от седми и осми клас 

реализираха на практика засаждането и положиха началото на грижите за тези 200 дръвчета. 

Целта на проекта е да се възстановят изгубените горски площи около града, като се организират 

ежегодни акции по залесяване. Целите на проекта, както и подбраната информация за ефектите 

от обезалесяването насочи фокуса на учениците към важността на личния принос и 

отговорността на всеки един към опазването на природата и нейното съхраняване. „Надяваме се 

заедно с дръвчетата да успеем да „посадим“ и идеята, че сме част от природата и ако не вземем 

мерки ще изчезнем заедно с нея“.      

    

 

             https://www.ruobg.com/news/read-archive/page/10/id/2444 

https://www.ruobg.com/news/read-archive/page/10/id/2444
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Интерактивният дисплей се използва и за реализиране на проекта за медийна грамотност 

К.Л.А.С. 

По инициатива на СБУ с партньорството на екипът на Фондация "Европейски институт", 

СУ „Отец Паисий“-гр. Самоков участва в Проект „КЛАС“, като единствен представител на 

община Самоков, като в страната покана за участие в Проекта са получили 14 училища. Учители 

и ученици бяха част от серия обучителни семинари и Мастърклас - "КЛАС [Критични: 

Любознателни: Активни: Смели]". Проведени бяха Online обучителен семинар по гражданско 

образование и медийна грамотност за учители, в които участва и д.ик.н. Янка Такева, председател 

на Синдикат на българските учители. Умението да се търси и ползва информация е пряко 

свързано с възможността младите хора да мислят критично и да бъдат пълноценни и активни 

граждани. Обучителните семинари включваха, както полезна информация по темата, така и 

практическа част с игрови и дискусионни методи, а основната цел на проекта е насърчаването на 

медийната грамотност и гражданското образование. 

            

 

Училището разполага и с интерактивна дъска, но тя се използват много рядко. Тъй като все 

повече се използват on line платформи и приложения. 

Особено активно се използват приложенията:  

https://app.mural.co/t/teachforbulgaria8395/m/teachforbulgaria8395/1603470329001/3609e6ae230ff79

9de959a74438ec745f29a4253 

https://read.bookcreator.com/L9C2mrExMSfh3PHGbQufVqy4pSo2/30Y6ToATQvCu5Zb9gVBOiQ 

Mural, Bookcreator, Kahoot, Canva, Mentimeter, wordwall, образователните платформи Уча.Се, 

Книговище, Дечица, електронни учебници и ресурси. 

https://app.mural.co/t/teachforbulgaria8395/m/teachforbulgaria8395/1603470329001/3609e6ae230ff799de959a74438ec745f29a4253
https://app.mural.co/t/teachforbulgaria8395/m/teachforbulgaria8395/1603470329001/3609e6ae230ff799de959a74438ec745f29a4253
https://read.bookcreator.com/L9C2mrExMSfh3PHGbQufVqy4pSo2/30Y6ToATQvCu5Zb9gVBOiQ
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http://classroomtech.bg/wp-content/uploads/2016/01/kahoot1.png
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За да направим привлекателно образованието в  СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков не е нужно 

да имаш само ИКТ и устройства! По-важното е технологиите да могат да подпомогнат 

образованието. Както вече практиката доказа, тяхното приложение не може да замести учителя. 

Също така повече технологии не означават по-добри резултати в ученето, но със сигурност 

означават повече работа. И след като са осигурени информационни технологии за всички 

ученици, училищата е фокусирано върху това да направи средата за учене благоприятна за ИКТ. 

Ето защо училището ни продължава да проучва и внедрява инструменти за 

привлекателно образование. Във всеки новооткрит инструмент учителите на СУ „Отец Паисий“ 

гр. Самоков дават добрия пример на учениците, като разкриват приложимостта на инструмента 

в неговата предметна област и в своята преподавателска практика. 

За дигиталното образование в СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков се използват и 

възможностите, които дава  сътрудничеството с НПО, фондация "Партньори - България" и 

международната програма „Еразъм+”. В началото на 2020 г. година заедно с други училища от 

град Самоков се включихме в такъв европейски проект по инициатива на НПО "Спасете децата", 

Италия. Проектът е за намаляване на неравенството по отношение на дигиталното образование и 

повишаване на капацитета на учители и ученици да работят в дигитална  среда. Фондация 

"Партньори - България" е българският партньор в този международен проект. 

Проектът бе одобрен от Европейската комисия и стартира от началото на 2021 година. По проекта 

от СУ "Отец Паисий" – гр. Самоков предстои обучение на 7 учители, които ще мултиплицират 

от дигиталните си умения, като ще формират дигитални компетентности у 110 ученици от V и 

VI клас по програма, изработена от консорциума по проекта. В този проект си партнират и други 

училища от града: ПГ "Константин Фотинов", ОУ" Митрополит Авксентий Велешки", ОУ 

"Неофит Рилски".  

                                               

По проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“ се реализира основната цел на проекта - да не се допусне прекъсване на 

образователния процес и приобщаващото образование в условията на ОРЕС. С получените от 

бенефициента МОН преносими компютри се осигури по ефективен образователен процес и се 

обособи нова компютърна зала за присъственото обучение с 15 компютри, предназначени за 

учителите в условията на ОРЕС. Всички 54 педагогически специалисти вече са обезпечени с 

преносими компютри. Ето зашо в така обособената зала се провеждат часовете по компютъно 

моделиране и ИТ. Необходимостта от  толкова техничски средства се обуславя от наличието на 

много часове за реализиране на УУП в ООП и в профилираната подготовка по „Софтуерни и 

хардуерни науки“, в което училището има наложила се и успешна образователна традиция от 

повече от 10 г. При  преминаване към ОРЕС с получените 46 ученически преносими компютри 

се противодейства на риска от отпадане и се предоставят според инструкцията по проекта на 
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всеки ученик, заявил такава необходимост. Така се реализира приоритетът на СУ „Отец Паисий“ 

гр. Самоков за пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуалните класни стаи в 

условията на продължителна пандемия.  

             

          

Десетки ученици и родители, сред които приоритет бяха родителите и учениците от първи 

клас, няколко новопостъпили и все още не придобили нужната дигитална компетентност за 

работа с MS Teams учители бяха обучени според инструкцията по проект № BG05M2OP001-

5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.  Участниците от 

посочените целеви групи усъвършенства цифровите умения за по-ефективно ползване на 

виртуална среда в хода на образователния процес в ОРЕС, когато учители, ученици и родители 

участват в партниращо единство. Много родители се почувстваха насърчени и мотивирани за по-

активно включване в образователния процес, за по – активна и продуктивна подкрепа на 

учениците си, за конструктивно наблюдаване на работата на децата си, и не на последно място за 

даване и получаване на адекватна обратна връзка чрез образователната платформа.  
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СУ „Отец Паисий“ се включва в Европейската седмица на програмирането. По време на 

събитието „Програмирам със Scratch“ учениците от V а клас бяха ментори на учениците от IVа 

клас. Четвъртокласници и петокласници развиваха креативността си, решаваха проблеми и си 

сътрудничеха. Изпълниха целите на CodeWeek4All – да докажат, че програмирането превръща 

идеите в реалност. 
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12 април - Международен ден на авиацията и космонавтиката – достойно представяне на 

ученици от IV, V и VI клас, които се включиха в националното състезание "КОСМОНАВТИКА 

2021" 
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Национално състезание по компютърни мрежи за ученици - Моника Ангелова, ученичка 

от XI'a клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" представи достойно София област и община 

Самоков на Националното състезание по компютърни мрежи за ученици, като единствен 

представител на областта.  
 

 
 

 

С три почетни места бяха удостоени четирима ученици и четирима учители в 

Националния конкурс по превенция на наркоманиите „Човекът – свободен и независим“. 

Учениците получиха и предметни награди, тематични флаери и брошури, книги. 
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СУ „Отец Паисий“ бе домакин на областния кръг и координатор на националния кръг 

на  Националното състезание по компютърно моделиране. Голям успех за ученичката Деяна 

Желева от IV клас бе участието и в двата кръга. Деяна се класира за финалния кръг на 

състезанието, като бе единствен  и достоен представител на Софийска област. 

                         

 

Първо място на Националния турнир по информационни технологии - „ИТ СВЯТ“ 

извоюваха Михаил и Бояна Пеневи от СУ „Отец Паисий“ - град Самоков в категория детско 

програмиране.  

                                                  

 


