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Индекс за дигитална 

ефективност=% от хорариума по 

предмет реализиран чрез ИКТ 

Вече не говорим за хардуер и софтуер, 

а за образователни технологии 

Рок Кватерник 

Истинското дигитално 
училище 

Регионален директор на издателска група КЛЕТ за източна Европа и Турция 



Образователен експеримент 

Steve Jobs School 
 
 Сгрешената формула: 

Цели: 

 Подготовка на децата за бъдещето 

 Умно използване на съвременните технологии 

 Концентриране върху талантите и възможностите на всяко дете 

Стара организационна    +      скъпи   =     Нова скъпа организационна 
            структура       технологии            структура 

http://www.educationforanewera.com/
http://www.educationforanewera.com/


Образователен експеримент 

Steve Jobs School 
Провежда се под патронажа на O4NT 

 Обхващат ученици от начален етап и/или прогимназиален етап 

 Основният поток от знания за учениците постъпва от екрана на iPad (включват 

се разнообразни интерактивни приложения и задания. ) 

 Всеки ученик има индивидуален план за развитие 

 На всеки шест седмици учебният план на детето се коригира със съвместните 

усилия на педагози, родители и самите ученици. 

 Учителите и учениците могат да общуват напълно виртуално, с помощта на 

видеоуслугата FaceTime или чрез чат приложението iMessage 

http://www.educationforanewera.com/
http://www.educationforanewera.com/


Образователен експеримент 

Steve Jobs School 
Училището в настоящето трябва да подготвя 
ученици за бъдещето, а не за миналото 

 Специален софтуер дава възможност 
чрез игра да се усвояват знания 

 Учениците са разделени на групи по 
нива на знания и умения 

http://www.educationforanewera.com/
http://www.educationforanewera.com/


Образователен експеримент 

Steve Jobs School 

 Софтуерът дава нагледна представа чрез таблици и диаграми за: 
- индивидуалното развитие на всеки ученик; 
- мястото му в групата 
 

 Индивидуалният план за развитие на всеки ученик 
се актуализира лесно, т.к. без огромни усилия от 
страна на учителя се откриват дефицитите на 
ученика и неговите силни страни 

 

http://www.educationforanewera.com/
http://www.educationforanewera.com/


Образователен проект 
Clio online 
За ученици от различни възрасти в Дания 

 Учебни материали (всички учебни премети) 

 Тестове (самоподготовка по всяко време) 

 Проследява развитието (паралелка/ученик) 

http://www.clioonline.dk/
http://www.clioonline.dk/


Обучение по АЕ 
за по-малки ученици 
Little bridge 
Ползва се от над 5 000 000 деца 
в повече от 40 страни 

 Съответствие с програмата на Кеймбридж 

 6 нива на обучение по английски език 

 Разнообразие на учебните дейности 

 Многократно повтаряне на задачите 

 Интерактивност, анимация, звук 

 Моментална обратна връзка 

https://www.littlebridge.com/
https://www.littlebridge.com/


Образователен сайт 
в Словения 
Lili and Bine  
За деца от детски градини и начален етап 

 
 Дидактични игри 

 Образователни интерактивни задачи  

 Аудио инструкции 

 Песни 

 Анимации 

 Видео клипове 

 брошури  

http://www.lilibi.si/
http://www.lilibi.si/


Обучение по АЕ 
за всички възрасти 
DynEd 
 

 Представлява система от 11 образователни  

продукта (медицински кадри, пилоти, бизнес ) 

 Турското министерство на образованието  

го внедрява в обучението по АЕ от 4. до 8. клас 

 Интерактивност, мултимедия 

 Съвместим с iPhone, iPod touch и iPad 

 

8,5 000 000 ученици 
в 22 000 училища в 
Турция 

http://www.dyned.com/
http://www.dyned.com/


Обучение по биология 
за ученици от 8. клас 
iRokus+ 
Biology 8 
Награда от Конференцията 
за медия и 
образование, 
Брюксел 2014 

 Интерактивен учебник 

 Мултимедия 

 Партньорство с National Geographic 

 Съвместим с  компютри, лаптопи, таблети 

 



Обучение по АЕ  
Super Minds  
За ученици от начален етап 

 Модули, които покриват 

всички нива на европейската 

езикова рамка 

 Образователен портал 

 

Съвременният модел  
за обучение 



Възможност 
и за обмен 
на идеи 

Любица Стоилович-директор на  

ОУ „Бура Якшич“, ОрешковицаСърбия 

Игор Китановски – директор на  

ОУ „Крум Тошев”, Скопие, Македония  



Изводи 
Заедно да ги 
формулираме 
Какво можем да променим в нашето училище? 



Едно добро начало... 
Да започнем да използваме: 

 Терминалните кабинети 

 Мултимедии EPSON 

 Интерактивни бели дъски 

 Електронните учебници 

 Ресурсите в сайта на училището 

 MOODLE платформа 


