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Клуб „Мрежови и облачни технологии“ бе сформиран в 

Професионална държавна търговска гимназия „Димитър 

Хадживасилев“ – Свищов по Оперативна програма "Наука и 

образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., проект 

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА 

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) –

ФАЗА 1. 

Ръководител – Теодора Спасова – ст. учител, общообразователен 

учебен предмет в гимназиален етап – информатика и ИТ.



Извънкласната дейност по интереси бе сформирана 

с основна цел:

Развитие на дигиталните компетентности на 

учениците и насърчаване на професионалната и 

личностната им реализация в областта на ИТ.



Очакваните резултати от работата 

на клуба бяха следните:

 Повишаване мотивацията на учениците

за реализация в сферата на ИТ;

 Усъвършенстване уменията за мрежова

администрация;

 Насърчаване познаването на облачните

услуги и виртуализацията.



В клуба заявиха желание за участие 13 

ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас, специалност 

„Икономическа информатика“.

Занятията се провеждаха ежеседмично, 

в ден сряда, от 14:45ч. в каб. №26 на ПДТГ.



Част от темите, включени в учебната програма, обхващаха:

Същност на виртуализацията. Видове

Виртуални машини. Популярни програми за реализация

Облачните технологии в образованието

Видове мрежи, топологии

Мрежови устройства – видове и начин на работа

OSI – работа на слоевете

TCP/IP – работа на слоевете

Портове, смисъл, известни номера

Кабели и кабелни връзки. Практическо занятие

Рутерни настройки – практическо занятие

Реализация на кабелна мрежа за малък офис – практическо занятие

Подмрежово деление - задачи

Задачи за трабълшутинг

Практически задачи за подмрежово деление

Практически задачи за работа в мрежа

Реализация на виртуализация – практическо занятие

Инсталация на Линукс



Организирахме и занятия с родителско учестие, където научихме как 

ИТ технологиите участват активно в професиите на повечето 

съвременни хора.



Като своя междинна изява реализирахме състезание по 

компютърни мрежи, което бе подготвителна стъпка към 

по-сериозните ни изяви на областно ниво.









Доказателство за положения труд бяха резултатите от проведеното в края 

на м. март областно състезание по компютърни мрежи, организирано от 

„Интелекти“ ООД и РУО – В. Търново.



Симона Аврамова –

безапелационен 

победител! 

Първо място на 

областен кръг и второ 

място на общински 

кръг на същото 

състезание.



Виктор Дамянов 

– второ място на 

областен кръг и 

първо място на 

общински кръг 

на състезанието 

по компютърни 

мрежи.



Едва 

деветокласник, 

Любен Георгиев 

се пребори 

мъжки и зае 

трето място на 

областното 

състезание. 



Тези ученици са предложени за 

получаване на грамоти по проект 

„Твоят час“ 

за отлично представяне на изяви и 

конкурси.



Кристиан  Иванов –

трето място на 

общински кръг на 

състезанието по 

компютърни мрежи.



Всъщност, на областното състезание по компютърни мрежи в гр. В. Търново, 

всички челни места от първо до осмо, с изключение на шесто, бяха заети от 

членовете на клуб „Мрежови и облачни технологии“.



Наученото в клуб “Мрежови и облачни технологии” ще 

бъде полезно в живота и практиката на членовете, които 

имат амбициите да продължат своето  професионално 

развитие в тази насока.


