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Над 550 образователни организации в страната работят с Google Workspace за образованието!

Лесен достъп

Не се изисква инсталация 
на софтуер или 

специални настройки. 
Работи на различни 

устройства.  

Сигурна среда 

Профилите се управляват 
лесно от единен 

администраторски панел. 
Пълна отчетност на 

действията в платформата. 
Автономност на 
организацията.

Съвместна работа 

Профилите дават достъп 
до редица инструменти за 

продуктивност и 
сътрудничество, 
разработени и 

поддържани от Google.

Какво е Google Workspace за образованието?

Безплатна  облачна платформа за училища, детски градини и университетите в България. 
Платформата позволява създаване и персонализирани електронни профили за персонал и 
обучаеми (name@schooldomain.bg). 

 



● Безплатно;
● Сигурно;
● Достъп;
● Личен / служебен профил.

Google Workspace за образованието



● Имидж на училище в XXI век. 
● Сигурност! Отговаря на GDPR.
● Безплатно и води до икономии.
● На български език (или всеки друг език).
● По-бързи административни процеси.
● Цялата информация е собственост на организацията.
● Следа от всяко събитие, писмо или промяна на администратора.
● Част от общност от организации, които работят с платформата.
● Без инстаналация на допълнителен софтуер.
● Достъп от всяко устройство.
● Възможност за технологичен напредък на организацията.
● Една от разпознатите от МОН платформи.

Предимства за образователната организация:



Предимства за учителите:

● Ясна и облекчена комуникация.
● Идентичност: ivan.ivanov@schooldomain.bg.
● Съхраняване на важната информация.
● Прозрачност и проследимост на действията на обучаемите.
● Нови дейности в класната стая (задачи, домашна работа, обратна 

връзка към учениците).
● Автоматичен седмичен доклад за работата и задачите на 

учениците
● Имидж и видимост (без да се нарушава личното пространство).
● Сигурност на информацията.
● Видимост на авторството на ресурсите.



● Ясен канал за общуване с учителите и администрацията;
● Електронни административни услуги. Информиране при нанесена 

оценка или коментар на контролно или домашна работа;
● Автоматичен седмичен доклад за работата, задачите и напредъка 

на учениците;
● Достъп до информация, свързана с тяхното дете;
● Всички съобщения се пазят и в “облака” на училището.

Предимства за родителите/настойниците:



● Съвременно и лесно за работа!
● Сигурност на профилите.
● Технологията е част от тяхното всекидневие.
● Развива идентичност и умения на XXI век.
● Ученическо портфолио се създава автоматично, с цялата активност 

на ученика.
● Достъп от всякакво устройство (Android, iOS, Windows, Chrome);
● Без реклами в профилите. 

Предимства за учениците:



1. Заявка за активация*
2. Споразумение за безплатна активация
3. Вашия профил за достъп до Вашата администраторска конзола. Акаунтът ще бъде в статус на пробен 

период.
4. Верификация (потвърждение) на домейна. 
5. Надграждане на профила от пробен период до безплатен за образованието (Google Workspace for 

education Fundamentals).

Процес на активация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvkZgg7pAfpXjfo30cexsoTArhOe8QnDz7M7zltSenR_8oZA/viewform


Възможности за надграждане с Google Workspace за образованието

Безплатни приложения с 
надграждащи функционалности

Chromebook - създаден за учене в 
облака

Професионално развитие с Google  
за образованието

● Сертифициране за учители по 
международни програми: 
Google Certi ed Educator, ниво 1
Google Certi ed Educator, ниво 2

● Сертифициране за обучител: 
Google Certi ed Trainer 

● Виртуална и добавена реалност 
с Google експедиции за учене 
без граници - h ps://vr.cct.bg/;

● Google класна стая -  виртуална 
класна стая, която дава 
възможност за спускане към 
учениците материали, задачи, 
домашни, поставяне на оценки;

● Jamboard - вместо; 
интерактивна дъска!

● Google meet -  за онлайн срещи 
при дистанционното учене;

● Достъп до образователни 
приложения в Google play store.

● Устройство номер 1 за работа в 
образователни организации в 
целия свят (40.3%);

● Лесен за управление 
благодарение на ChromeOS;

● Устройство, разработено 
специално за работа облака и 
за учене;

● Възможност за управление от 
разстояние и работа в сигурна 
среда чрез лиценз (CEU);

● Зарежда за 8 секунди
● До 12 часа батерия;
● Здрав корпус и водустойчива 

клавитура.

https://vr.cct.bg/


Google Workspace за образованието

Google Workspace за 
образованието  Standard

Google Workspace за 
образованието Fundamentals

Безплатен набор от 
инструменти, които 
позволяват екипното 
обучение в сигурна среда.

Teaching and Learning 
Upgrade 

Подобрен инструмент 
за преподаватели, 
който подпомага 
комуникацията и 
работата в клас, 
насърчава 
академичната цялост.

Google Workspace за 
образованието  Plus

Цялостно решение за 
организацията, което 
включва високо ниво на 
сигурност и анализ на 
данни, подобрени 
инструменти за 
преподаване и учене и 
др.

Основен план* Надграждащи планове

* Безплатно за образователни организации, които покриват изискванията

Подобрени 
инструменти за 
сигурност и анализ на 
данните, които спомагат 
за намаляване на риска и 
елиминиране на заплахи 
с по-добра видимост и 
контрол в 
образователната среда.

https://support.google.com/a/answer/134628?hl=en


Активирайте безплатно 
Google Workspace за образованието сега!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvkZgg7pAfpXjfo30cexsoTArhOe8QnDz7M7zltSenR_8oZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvkZgg7pAfpXjfo30cexsoTArhOe8QnDz7M7zltSenR_8oZA/viewform


Какво е Chromebook?
Лесни за използване компютри с 
автоматични обновявания на софтуера и 
много опции за размер, функционалност и 
приложения. Управляват се от 
организацията, а не само от  “техници” .

Числата: Над 40 млн.  ученици & учители използват 
Chromebooks



Защо Chromebook?

● Зарежда за 8 секунди;
● Батерията издържа цял учебен ден (до 12 

часа);
● Супер здрав корпус и водоустойчива 

клавиатура
● Няма вируси!;
● Няма досадни ъпдейти;
● Специална гаранция за надеждност.



CEU - Лиценз за управление на Chromebook - Включен в цената на 
всички модели Chromebook!

● Бързо и лесно управление на устройство през облачна платформа;
● над 200 политики за настройка и персонализиране на настройките за 

достъп;
● 24/7 онлайн съпорт от страна на Google;



Google Meet

Осигурете подобрени възможности за 
видеоконферентна връзка в Google Meet, така че 
всеки да може да се свързва и да учи заедно

По-големи срещи и
потоци на живо

Въпроси и отговори

Анкети

Стаи с разбивки

Записи преписи

Премахване на страничен 
шум

Доклади за присъствие

Субтитри на живо



Копиране на класна стая

Повторно използване на 
публикация

Проверка за плагиатство
(английски език) 

Критерии за оценка

Насрочване на задание в 
множество класни стаиGoogle класна стая

Планирайте работата си и насърчавайте 
сътрудничеството с Classroom.

Проверка активност на 
учениците

Интеграция на 
образователни приложения

Неограничена проверка за 
плагиатство в облака на 

организацията



Google Диск и документи

Организирайте вашите ресурси по-бързо и 
улеснете съвместната работа с новите 
функционалности на диск и документи.

Етикети в Гугъл диск

Детайли на файл

Smart chips (@)

Контролен списък

Одобрение на документи

Стартиране на среща от 
документ

Шаблони на таблица 
(документ)

Интелигентно писане



Google сайтове

Подобрени функционалности на сайтове.

Създаване на собствена тема

История на версиите

Общо пространство за 
работа 

Възможност за създаване на 
общ продукт



bit.ly/prosveti-se-cct


