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ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ”- БАНСКО 

 

Ι. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 

Във връзка с обявяването на извънредно положение в страната традиционното 

обучение в училището приключи на 13.03.2020г. с приключване на заниманията на 

групите в ЦОУД. 

От 16.03.2020г.(понеделник) започна преминаване към обучение в електронна среда. 

Периодът 16-18 март бе труден и хаотичен-Обучението премина през няколко етапа: 

1. Използваха се възможностите на връзка по телефона, през вайбър и месинджър. 

2. Плавно се премина  към  обучение през платформите на „Школо” и „Офис 365”. 

3. Раздадоха се акаунти на всички ученици. Подходи се към регистрация в 

платформите. 

4. Създадоха се он-лайн класни стаи в Офис 365. 

5. Училището работи в два режима - за начален етап с часове по 20минути, режим за 

прогимназия и гимазия с часове по 30минути. 

6. Часовете се провеждат в реално време по всички учебни предмети. 

7.Периодът  16 - 20 март бе използван за преговор с разширение. 

8. От 23 март започна въвеждането на уроци за нови знания, които се дозират 

съобразно с трудността. 

9. Групите за ЦОУД работят активно, като в създадените  електронни класни стаи бяха 

включени всички желаещи (включително и тези, които преди създалата се ситуация не 

посещаваха групите). 

10. Специалните педагози (психолог, логопед и ресурсен учител) направиха графици за 

работа в електронна среда и успяват да обхванат всички ученици, нуждаещи се от 

подкрепа. 

11. Всеки понеделник учителският колектив провежда видеоконференция, в която 

обсъжда предизвикателствата, проблемите и отчита реалностите в обучението. 

ΙΙ. СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 

В училището са създадени : 

1. Затворени  вайбър/фейсбук  групи на всеки клас 

2. Затворени  вайбър/фейсбук  групи  ЦОУД 

3. Затворена вайбър/фейсбук  група на учителите 

4.Затворена вайбър/фейсбук  група на служителите  

5. Затворени вайбър/фейсбук  групи на ученици и специални педагози 

 

ΙΙΙ.ВЪЗМОЖНОСТИ 

1.  Непрекъсната връзка родители-класни ръководители, учители, ръководство. 

2.  Непрекъсната връзка родители-ученици-ИТ-специалисти 
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3.  Споделяне на проблеми  

4.  Апел за допълнителна помощ при проблеми с устройствата  и  интернета 

5. Работа в променен формат и времеви отрязък  при подаден сигнал за нужда от това 

6.  Подготвяне от специалните педагози  и раздаване на учебни материали от здравния 

омбудсман. 

7.  Използване на училищния фейсбук и сайт за своевременна информация и 

получаване на обратна връзка 

8. Психологическа помощ от училищния психолог при сигнал за необходимост  

9. Телефонен контакт с директора на училището 


