
С „Вашият клас в облака“ през 
2020-2021



Решение за организиране на пълноценно дистанционно и 
онлайн-базирано обучение, разработено от екипа на Център за 

образователни инициативи и Училището БГ

Place your screenshot here
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Какво включва предложението 
„Училище в джоба“?

○ Възможност за създаване на неограничен брой виртуални класни стаи; 

○ До 120 минути виртуална сесия;

○ 5 GB персонално файлово хранилище;
○ Достъп до 12 500 интерактивни учебни ресурси  върху учебния материал 

1-7 клас и около 1000 върху материала 8-12 клас;
○ Лесно администриране и организиране на контактите през Таблото за 

управление;
○ Календар и уведомяване по имейла за предстоящо събитие.
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Работни моменти с  „Училище в 
джоба“?
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Споделено от преподаватели:
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« Случайно попаднах на приложението Ви, ровейки и търсейки нещо подходящо за работата ми.

Очарована съм от него - лесно за използване, преведено на български

език ( което е много ценно за децата и родителите им), с богата библиотека от учебни ресурси, които

са в помощ на мен и учениците. Силно съм впечатлена от възможностите на споделения екран.

Връзката ми с децата е пълноценна и работата ми много ефективна. Живата връзка също е голям

плюс.Всички вече работим с удоволствие и желание. Класът ми е от 26 ученика и известна трудност

възниква , когато искат да пуснат камерите си - няма място за всички на екрана. Разделих ги и вече

работим на две групи, за да се чуват и виждат . БЛАГОДАРЯ ВИ!«

Златина Иванова, начелен преподавател в 13 ОУ «Св. Св. Кирил и Методий, Перник

«Здравейте госпожо! Хареса ми урока по българска история, защото беше много забавно 

и динамично, че всички можем да участваме и да пишем на дъската. Нямам търпение да 

има много други уроци.»

Яна Тодорова, преподавател по история във Френско Училище "Виктор Юго"



И от българските неделни училища...
Ралица Цветанова, координатор на БНУ в Мадрид

Здравейте! Преди 2 часа приключихме за днес. Утре
продължаваме с останалите групи. Вчера и днес
сме провели 15 обучителни сесии, с почти
100%присъствие на учениците. Не мога да опиша
точно как се чувствам в момента. Вече никога няма
да бъдем същите хора и същите учители.
Удовлетворението е толкова голямо, че вече
забравих изтощението от изминалата седмица и
цялата подготовка на родители, учители и деца.
Вече убедено мога да кажа, че сме избрали най-
вярното решение за онлайн обучение - с
Училището Бг. Изключително сме мотивирани да
развиваме уменията си за работа в платформата!
Бъдете здрави, всички, които сте свързани с това
магическо чудо, което променя учителите! « 6



Ценови предложения към училищата 
за учебната 2020-2021 година
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Потребители 

в училище

Базисна 

цена/годишно

без ДДС

Методика на формиране на  цената

Максимална 

цена; без ДДС

до 100 350 лева базисна 350 лева 350 лева

до 200 350 лева

плюс 3 лева за всеки потребител между 101 и 

200 650 лева

до 500 650 лева плюс 2 лева на потребител между 201 и 500 1250 лева

до 1000 1250 лева плюс 1.5 лева на потребител между 501 и 1000 2000 лева

над 1000 2000 лева плюс 1 лев на потребител след 1001



Благодарим за 
доверието!

Ще се радваме, ако можем да отговорим 
на Вашите въпроси?

office@cei-bg.org или тел. 02 423 8969
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