
Уважаеми родители, 

 

Дистанционното обучение се извършва като изпращане на обучителни материали по два 

начина: 

 Школо: изпращане на съобщения до цял клас. В съобщенията могат да се дават инструкции и да се 

прикачват файлове. Възможни са дискусии между учител и ученици в рамките на съобщението. 

 MS Teams:/който не си спомня потребителско име или му е необходима помощ за нова парола или му е 

необходим съвет и помощ, да се свърже с класен ръководител/. Може да се използва приложението 

самостоятелно или в комбинация с Школо.  

 

Честотата на публикуване на материали и обема на възлаганите задачи са съобразени със 

седмичния хорариум от часове по учебен план за всеки клас. 

Обучението се извършва приоритетно асинхронно-чрез използване на „класни стаи“ в MS 

Teams или в Школо, в които учителите публикуват материали и задания. 

Асинхронното обучение дава равен достъп на учениците, защото не ги прави зависими от 

техника или надеждна интернет връзка. 

Консултациите и общуването с учителите, дава възможност за намиране най-удачния начин за 

комуникация в новата среда така, че да е съобразен с индивидуалните особености на всяко от 

децата.  

Във връзка със Заповед № РД09-725/06.04.2020 г. на Министъра на образованието и науката Ви 

уведомяваме, че считано от 06.04.2020 г., за времето на преустановени присъствени учебни занятия 

в ОУ „Тома Кърджиев“ и обучение от разстояние в електронна среда ще се прилагат разпоредбите 

за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците.Оценяването в електронна среда е съобразено с цялостната 

индивидуална изява на учениците, желанието за излагане на знания, изпълнението на 

поставени задания. Извършва се в електронен дневник Школо. 

Своевременно класните ръководители осведомяват ръководството за факти, свидетелстващи 

че ученик не участва в дистанционното обучение и/или среща трудности при осъществяването 

му. 

Учителите изготвят Работен график на часовете и консултации, като уведомяват родителите за 

съответните консултации за учениците. Изготвят и Седмичен отчет за взети теми по предмети. 

Осъществяват и обратна връзка с родителите. 

Учителите в групи ЦОУД осъществяват връзка с родители с цел запознаване с График на 

часовете за работа в групите. 

Директорът и заместник-директорът осъществяват мониторинг на дейността в „класните стаи“, 

комуникацията и методите на осъществяване на дистанционното обучение без да нарушават 

автономността на учителите и изключително с цел подобряване на ефективността и качеството 

на процеса. 

 



Дистанционното обучение  се извършва от педагогическия ни колектив, който се води от 

следните принципи: 

-Материалите и заданията са съобразени с новата среда на преподаване 

-Усвоява се учебно съдържание с акцент върху преносими знания с важност за следващ клас, 

развиват се ключови компетентности и жизнени умения 

-Поощряват се творческия и изследователския подход , сътрудничеството, новаторството, 

работа в екип и проектно-базирани задачи 

При работа в новата дигитална среда учениците не свалят на устройствата си с цел копиране 

и/или разпространение на предоставените материали, не разпространяват хипервръзки към 

материали в платформата или канали за комуникация , не предоставят достъп на външни лица. 

Учителите не разпространяват документи, свързани с училищната политика за организиране и 

провеждане на дистанционното обучение, не копират и/или разпространяват ресурси на други 

учители, както и копия на работата  на ученици. 

Родителите участват в процеса на дистанционно обучение, като осигуряват условия за 

провеждането на обучението, консултират се с класни ръководители за технически и други 

проблеми, както и за успеваемостта на децата и възложените домашни работи или проект. 

 

 

 


