
 

 

Благодарение на  тясното сътрудничество между Гугъл,    Министерство на 

Образованието и Науката и Министерски съвет, бихме искали да  ви информираме, 

че  платформата  Google G  Suite  за  образованието е напълно безплатна, 

официално представена и достъпна за  всички български училища и  български  

училища  в  чужбина.    Google  G  Suite   за   образованието  има разширени 

функционалности за  провеждане на видео връзки и организиране на учебен процес 

от разстояние. 
 
 
Google G Suite  for Education е безплатна облачна платформа, която се използва от 

над  300 училища в България. Ресурсите и инструментите на платформата са 

широко приложими и могат да бъдат използвани за организация на обучение и 

учебен процес, подпомогнати от дигиталните технологии. 
 
 
Важно за платформата на Гугъл е, че: 

 
 

● Google G Suite  за образованието е безплатна и изцяло на български език 

облачна платформа, която може да  се използва от всяко българско училище; 

● Платформата предоставя цялостен пакет приложения, в т.ч. класна стая, 

диск,  електронна  поща, приложение за  бяла  дъска  в  облака, безплатно 

дигитално учебно    съдържание,   видео    срещи    и    възможност   за 

надграждане с Chromebook устройства. 

● Информация за платформата и работа с нея са налични на специално 

подготвената от Гугъл страница на адрес 

http://services.google.com/fh/files/events/teach_from_home_a_guide_for_teachers_bg.pdf   

 
 
В допълнение към изброеното по-горе, инструментите на G Suite  for Education се  

използват в  момента от  над  90  милиона учители и  ученици, и  могат да бъдат 

използвани от  всякакви устройства. G Suite  for Education е достъпен на 

44 езика (включително български). 
 
 
Тук  можете  да   намерите  допълнителни  ресурси, плод на   най-скорошните 

усилия на Гугъл да подкрепят преподаватели и ученици по цял  свят. 
 
 

● Съкращаване  на   срока за  активация на   домейни за G Suite for 

Education. Училищата могат да се абонират за G Suite  for Education 

(безплатно) и ние работим по  съкращаване на  сроковете за  одобрение на 

тези заявки във всички страни, засегнати от COVID-19. 

● Направихме  най-високите  Hangouts  Meet  функции достъпни  за 

училищата:    Наскоро   обявихме ,  че   доскоро  платените  функции   на 

Hangouts Meet ще  бъдат безплатни за училищата до юли.  Това означава, че   

можете  да   имате  до   250   човека заедно във  видео  конферентен 

разговор, да  записвате  срещите и  също означава, че  училищата ще  имат  

възможността  да   излъчват  съдържание  до   100,000  човека  в рамките на 

домейна си. 

http://services.google.com/fh/files/events/teach_from_home_a_guide_for_teachers_bg.pdf
https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-schools-stay-connected-in-response-to-coronavirus


 

 

● Ресурси за дистанционно обучение:  Този   уеб   сайт  ,  серията  от   
блог статии ,  както  и    наскорошен  уебинар  предоставят полезни съвети  и 
добри  практики  за   дистанционно обучение.  Събираме   и  споделяме 
допълнителни истроии и  стратегии  чрез  нашият  Учителски   Център и 
социалните ни канали, включващи  Twitter  и  Facebook. 

● Използване  на   Chromebook компютри вкъщи за  дистанционно 

обучение:  Докато училищните  администратори  подготвят планове за 

непредвидената   ситуация,  ние  споделяме  как   могат  да   подготвят 

техните училищни Chromebook компютри да  бъдат използвани от домовете 

на  учениците  бързо  и  сигурно, чрез статията в нашия Център за  Помощ за 

това  как  да  подготвим Chromebook компютрите  за дните на е-обучение  

вкъщи. 

● YouTube хъб за Обучение:  В партньорство с YouTube създателите на 

съдържание, фокусирано върху образованието, ние също стартирахме 

 Хъб  за   Обучение, който сме  в процес на  разширяване и  локализиране като    

крайна   точка  за    сигурно, релевантно за   учебната  програма съдържание. 
 

 

 Блогът  на    Google  for   Education,  хъбът  на   Google  for   Education  за  
ресурсите свързани с COVID-19, както и  @GoogleForEdu  в социалните мрежи са 
най-добрите места да проверявате за новости по темата.  
 
Връзки към цитираните статии и ресурси: 
Всички връзки към това писмо ще бъдат налични и на официалната страница 
на български език, подготвена от Гугъл: 
https://events.withgoogle.com/gsuite-for-edu-bg 

 

https://edu.google.com/latest-news/covid-19-support-resources/?modal_active=none&amp;topic=view-all
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/distancelearning-covid19/
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/distancelearning-covid19/
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/distancelearning-covid19/
https://educationonair.withgoogle.com/events/distancelearning
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7w3OvL1NrJzqys3I5YPOCFBgkJW0R8j6X1cXTIzEu_f44gA/viewform
https://teachercenter.withgoogle.com/resources/general/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIcCxIPR2VuZXJhbFJlc291cmNlGICAqKzjo8cIDA
https://twitter.com/GoogleForEdu
https://www.facebook.com/GoogleforEducation/
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/covid19-chromebooks/
https://support.google.com/chrome/a/answer/9773702
https://support.google.com/chrome/a/answer/9773702
https://support.google.com/chrome/a/answer/9773702
https://www.youtube.com/channel/UCdxpofrI-dO6oYfsqHDHphw
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/
https://edu.google.com/latest-news/covid-19-support-resources/?modal_active=none&amp;topic=view-all
https://twitter.com/GoogleForEdu
https://events.withgoogle.com/gsuite-for-edu-bg

