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КАБИНЕТИ 
ПО 

ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

КАБ. 210 и КАБ. 201 
 



Базирани на 
операционната система 

на Microsoft Windows 
MultiPoint Server 2011, 

MultiSeat  



1- сървър 

2 – главен монитор 

3- нулев (тънък) клиент 

5- терминални монитори 

4 – клиентски клавиатури и мишки 



електронна поща 

текстообработка 

интернет 

електронни таблици 

Всеки клиент работи независимо … 



Реализацията на Национална програма 
„ИКТ в училище“ за новите кабинети по 

информационни технологии стана възможна 
и с участието на СТЕМО ООД, 

които спечелиха обществената поръчка за 
доставка, инсталиране и конфигуриране на 

компютърните терминални устройства и 
сървърите и извършване на обучение 

за работа с тях за нуждите на 
ОУ „Драган Манчов“ - град Пловдив 



Днес всички работят на компютър 
– от най-малките … 



… до най-големите ! 



…Компютрите са навсякъде – те са 
в офисите ни … 



… в автомобилите ни … 



… на полето … 



… дори по седянките на село ! 



Компютрите дотолкова са 
обсебили ежедневието ни, че ние 
се храним пред тях … 



… заспиваме пред тях … 



… радваме се пред тях … 



… умоляваме ги, молим им се … 



… ядосваме се, ако не можем да ги 
накараме да изпълнят желанията ни ! 



…може би затова 
писателят – фантаст Станислав Лем 
преди още да се появят компютрите 

е изказал предположението че … 
„Ако адът съществува, 

той безусловно е компютризиран.“ 
 

…вероятно е искал да каже, че който 
не желае да бъде в крак с времето, 

да се образова и да бъде 
компютърно грамотен, ежедневието 

му може да се превърне в ад! 



ОУ „Драган Манчов“  - град Пловдив 
Кабинет по информационни технологии 



ОУ „Драган Манчов“  - град Пловдив 
… сцената очаква официалните гости 



ОУ „Драган Манчов“  - град Пловдив 
… съвременно и модерно оборудван кабинет 



ОУ „Драган Манчов“  - град Пловдив 
… индивидуално място за всеки ученик ! 



ОУ „Драган Манчов“  - град Пловдив 
… начало на откриването на кабинетите! 



Инженер - мениджър Иванка Киркова  
Началник на регионален инспекторат-гр. Пловдив 
 

Господин Борис Златарев 
Директор на ОУ „Драган Манчов“ – гр.Пловдив 



Поздравителен адрес 
от Професор Николай Милошев 
Министър на образованието, младежта и науката 
 
Представя госпожа Д. Божкова 



Всички очакват с нетърпение откриването на 
новите кабинети по информационни технологии! 



… така повеляват традициите, дори когато говорим 
за компютърни и информационни технологии ! 



Инженер - мениджър ИВАНКА Киркова, 
Началник на регионален инспекторат Пловдив всеки 
момент ще пререже трикольорната лента! 







Нямаме търпение  да видим новите кабинети! 



Всички са съгласни, че остарялото оборудване 
на кабинетите по информационни технологии трябва 
да бъде сменено ! 



Впечатлени сме от обстановката и възможностите на 
новите кабинети по информационни технологии! 



Демонстрация на интерактивните 
възможности на кабинета! 



Демонстрация на интерактивните 
възможности на кабинета! 



Съвременни условия и методи на обучение в 
ОУ „Драган Манчов“ – гр. Пловдив    



Съвременни условия и методи на обучение в 
ОУ „Драган Манчов“ – гр. Пловдив 
 

       На добър час! 


