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       СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “НИКОЛА ВОЙВОДОВ” - ГРАД ВРАЦА 

  Враца , ж.к “Дъбника”       092 62 14 68 

e-mail:  sou_n_voivodov@abv.bg    

 

 

 
                                                                          
ДО  

Г-ЖА ГАЛИНА ЕВДЕНОВА 

НАЧАЛНИК НА РУО  

ГРАД  ВРАЦА 

 

Д О К Л А Д 
 

От Снежанка Митова Каменова 

Директор на Средно училище „Никола Войводов” – Враца 
        

 

        Госпожо  Евденова,  
 

       Докладвам Ви, че периода от 24.10.2018 г. – 25.10.2018 г. взех участие в 

мобилност по  Национална програма „Квалификация”, модул ”Мобилности 

за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура ” 

в рамките на 2 /два / дни  в град  Сливен. 

   

    І. По време на мобилността посетих  ОУ „Д-р Иван Селимински” – град 

Сливен със следните учители от Средно училище „Никола Войводов” 

Враца: 

1. Красимира Иванова Кюрчева – ЗДУД;  

2. Виктория Недкова Митова -  РН ИКТ;  

3. Петя Христова Миронова – старши учител по Информатика и ИТ;  

4. Рени Филипова Георгиева – старши учител по Математика и ИТ. 

 

    ІІ.  При осъществяване на мобилността се запознахме с иновационни 

практики за прилагане на IT в образователния процес. 

1. Видеонаблюдение на двора и в сградата на училището и създадена 

система „затворен тип училище“ чрез собствена охрана и недопускане на 

свободен достъп на външни лица. 

2. Прилагане на електронната система „Феникс“ за управление на 

образованието – „училище без бележници“ – администриране в реално 

време на потребителите: Директор, Учители, Ученици, Родители. 

3. Използване ресурсите чрез 20 абонамента на сайта „Уча се“. 
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4. „Обърната класна стая“ – учениците подготвят уроците си у дома, а в 

училище се развиват техните знания, умения и компетентности  чрез 

прилагане на интерактивни методи с приложенията „Мозабук“ и  „Скратж“ 

в оборудвани с мултимедии класни стаи. 

 ІІІ.  План за прилагане на IT в образователния процес в Средно 

училище „Никола Войводов“: 

1. Запознаване на педагогическите специалисти с наблюденията от 

мобилността – на педагогически съвет от 29.10.2018 г. 

2. Абониране за сайта „Уча се“ –  5 бр.  

3. Обучение на педагогическите специалисти за системата „Феникс“. 

4. По решение на ПС закупуване на лицензи за системата „Феникс“. 

5. Внедряване и използване на класовете от начален етап на 

приложението „Мозабук“. 

6. Осъвременяване на видеонаблюдението в училището по 

предложение и с помощта на Училищното настоятелство. 

 

 

 

 

Снежанка Каменова  

Директор на Средно училище „Никола Войводов” – Враца 

  


