
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ И ТЕХНИТЕ 

РОДИТЕЛИ 

 

Уважаеми родители и бъдещи гимназисти, 

 

В своя почти вековен живот  44. СУ “Неофит Бозвели” неведнъж е показвало 

устойчивост, гъвкавост и готовност да посреща предизвикателствата на бързо 

променящия се свят. Усилията на целия екип през последните години са насочени към 

цялостна трансформация  на учебния процес,  така че  ученикът да бъде в центъра, а 

водещи да са сътрудничеството, технологиите, свободното общуване и 

индивидуалността.  

За  предстоящата 2021/2022 учебна година в 44. СУ са утвърдени две 

паралелки с профил “Софтуерни и хардуерни науки” с профилиращи предмети: 

● информатика,  информационни технологии, английски език, български език 

и литература 

● информатика,  информационни технологии, немски  език, български език и 

литература 

Обучението в профилираните паралелки ще се осъществява по модела „1:1“ 

(„Едно към едно”), при който всеки ученик и учител разполагат със собствено 

електронно устройство (Chromebook) и свързан към него персонален профил (акаунт). 

Моделът  прави възможно съчетаването на разнообразни форми на обучение и  най-вече 

смисленото използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като 

самоцел. При „1:1“ учителите и учениците имат достъп не само до познатите учебници 

в електронен вариант, а и до цялото съдържание, което интернет (или друг голям набор 

от съдържание) предлага.  Това е предпоставка за значителни промени в хода на учебния 

час  и за цялостно обновление  на образователния процес.Поощряват  се активността и 

сътрудничеството между учениците във всички учебни часове и задачи. Учениците и 

учителите се отдалечават от поведението на пасивни консуматори на услуги, които 

дигиталните технологии и интернет предоставят, и започват да използват уменията си, 

за да създават реални продукти и съдържание. Технологиите престават да бъдат 

изолирана, обособена част на учебния процес и се превръщат в естествен и достъпен 

инструмент за справяне с предизвикателствата.  Многобройни изследвания доказват, че 

прилагането на модела “1:1” води до засилена мотивация за учене, повишаване на 
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академичните резултати, развитие на дигиталните компетентности и презентационните 

умения, както и на качества като инициативност и работа в екип. 

Още през лятото на 2020 г. с подкрепата на Центъра за творческо обучение 44. 

СУ започна внедряването на облачната платформа Gsuit за образованието и подготовка 

за проект “1:1”. Всички учители  успешно използват инструментите на платформата по 

време на дистанционното обучение, а 10  преподаватели в гимназиален етап преминаха 

специализирано обучение и бяха сертифицирани по международни програми  Google 

Certified Educator. Едновременно с това училището се готви да стане и първото 

иновативно училище в район “Подуяне”. 

За успешната реализация на заложените цели училището разполага с просторни, 

модерни, изцяло оборудвани с необходимите технически средства кабинети.  

 

Защо Chromebook? 

Лицензираните устройства Chromebook са добра инвестиция в бъдещето, защото 

са  изключително подходящи за учене навсякъде и по всяко време, индивидуално или в 

екип. Те са бързи, леки, устойчиви, издържат до 12 часа с едно зареждане на батерията 

и могат да бъдат използвани поне 7 години (минимален срок според производителите). 

Учениците ще разполагат с неограничено пространство в облачната платформа, 

документите могат да бъдат достъпни и офлайн и не съществува опасност да бъдат 

загубен файлове, данни и снимки.  

Персоналните устройства първоначално се осигуряват  от училището, като 

родителите могат да изберат между еднократно или разсрочено плащане в рамките на 

учебната година. Ежегодните лицензи и застраховки се заплащат от училището.  

Пожелаваме на всички седмокласници успешно полагане на изпитите за 

кандидатстване след 7. клас.  Бъдете смели, изобретателни и не спирайте да 

преследвате мечтите си! 

 

 

 


