Училището днес

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” Е УЧИЛИЩЕ В ОБЛАКА!

ОУ “Любен Каравелов” е училище, което през 2017 година в сътрудничество с Центъра
за творческо обучение внедри Google Workspace for Education. Така в процеса на работа
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бяха включени инструменти на Google като GMail, Google Диск, Google Документи,
Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри. През следващите години
процесът на внедряване продължава, като към инструментите се включват и Google
Класна стая, Google Сайтове, Google Групи, Google Експедиции, Jamboard. Това се
отразява върху дигиталните компетентности на целия екип на училището. Облачната
платформа Google Workspace for Education позволява всички учители и ученици да
разполагат със свои лични, сигурни профили в домейна на училището /@oulkruse.org/, а
инструментите на Google помагат за по-ефективна организация на учебния процес,
подпомагат вътрешната комуникация и комуникацията с родителите. Усвояването на
работата с инструментите в дигитална облачна среда дава на педагозите възможност
да правят своите уроци по-ефективни, да получават по-добри резултати и да развият
своите лидерски умения.

Чрез различните инструменти на Google преподавателите подготвят разнообразни
електронни ресурси, споделени „в облака”, а младите хора се превръщат в
изследователи, търсещи отговорите на поставените задачи в необятния свят от
информация. Към днешна дата училището вече е внедрило пълната палитра от основни
инструменти на Google Workspace for Education в процесите на преподаване, учене и
администриране. Има над 500 активни профила на ученици и учители, чрез които те
участват в образователния процес, а за осъществяване на обучението от разстояние в
електронна среда са създадени над 200 виртуални класни стаи в Google Classroom.

Цялостна ИКТ политика, която очертава визията и стратегията на училището е
свързана с осигуряването на дигитални устройства, иновативен софтуер, както и на
високоскоростна безжична мрежа от висок клас. Това позволява използването на
новите облачни технологии и платформи за достъп до научни и образователни ресурси.
С тяхна помощ се достига по-качествено управление на образователния процес на
всички нива в нашето училище.

Политиката е насочена и към осъществяването на междупредметни връзки, планиране
на структурирано дигитално съдържание и достъп на всички участници в
образователния процес до безопасен интернет.

С въвеждането на облачните технологии се постигна по-висока степен на интегриране
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на ИКТ дейностите в учебните програми по отношение на ученето и преподаването,
обучението и методичните насоки на учителите. Трите най-големи постижения с
облачната платформа Google Workspace са :

- Реализиране на съвременен учебен процес, съобразен с интересите, потребностите и
очакванията на учениците, учене в безопасна онлайн среда по всяко време и от всяко
място, и постигане на по-високи резултати.

- Професионално развитие и усъвършенстване на педагогическите специалисти чрез
разработване на добри практики и споделянето им в общността, както и чрез
професионални отличия и награди, които стимулират и мотивират поемането на нови
кариерни предизвикателства.

- Формиране на нов тип училищна култура, основаваща се на уважение, сътрудничество
и доверие, която повиши авторитетът на училището в образователната общност.

Във връзка с това те продължават да повишават своята квалификация в области
свързани с използването на иновативни ИКТ технологии.

Благодарение на разнообразните иновативни методи с ИКТ насоченост, в обучението по
предмети, продължават да се постигат високи резултати.

Осъзнаването на положителното влияние на ИКТ технологиите върху качеството на
учене и преподаване, променя в положителна посока отношението и поведението на
учениците и родителската общност.

Управлението на училището провежда автономна политика. Това дава възможност то
да е гъвкаво, иновативно, концентрирано върху отделни значими аспекти на
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образователния процес
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