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УКАЗАНИЯ КЪМ ДИРЕКТОРИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ ОТ РУО-ПЛОВДИВ
Съдържание на съобщението:

Уважаеми колеги,
Считано от понеделник, 16.03.2020 г., образователният процес следва да се осъществява
във формата на неприсъствено обучение (в домашни условия) чрез електронни платформи
или други алтернативни и безопасни начини. Необходимо е да създадете организация в
спешен порядък. Уведомете учителите, родителите и учениците за изпълнението на
предстоящите дейности .
Всеки директор в срок до 10.00 часа на 15.03.2020 г. /неделя/ трябва да предостави
информация на съответния експерт в групата на Вайбър относно готовността за
понеделник.
В училище да присъстват само тези учители, които са физически необходими (по преценка
на директора) или нямат възможност да работят от вкъщи. Да се избягва физически
контакт и комуникация. На работещите в училище да се осигури необходимата техника и
безопасно работно място, съгласно разпоредбите и дадените указания.
Отчитането на работното време на учителите ще се осъществява чрез чек-лист, който ще
ви бъде предоставен. Всеки учител, който отчита по 5 часа дневно обща работа –
организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и
ученици, не ползва отпуск. Следете сайта на РУО-Пловдив за допълнителни указания.
От понеделник отчет чрез чек - лист следва да предоставя и всеки директор на
организационния експерт.
Обучението на учениците да започне с теми за упражнение и затвърждаване на учебното
съдържание чрез възлагане на проекти, презентации, задачи, решаване на казуси чрез
осъществяване на междупредметни връзки. Същите подходи могат да прилагат и
учителите по изобразителни изкуство, музика и физическо възпитание.
Учителите по физическо възпитание и спорт да подготвят материали за поддържане на
физическата активност и здравословен начин на живот на децата и учениците.
Учителите по професионална подготовка предоставят теоретични обучителни материали и
задания, изпълними в домашни условия.
За училищата, в които е невъзможно обучението в електронна среда, може да се ползват
социални мрежи, електронна поща и назначените образователни медиатори.
Създайте групи с учителите за даване на указания. Спешно да се въведе електронен
дневник за всяко училище до 17.03.2020 г.

Поради извънредните обстоятелства с развитието на заболеваемостта с коронавирус и във
връзка със заповедта на Министъра на образованието и науката всяко училище да обсъди
организацията на обучението съобразно възможностите си за комуникация чрез
информационните технологии.
За децата, които нямат възможност да общуват по електронен път, комуникацията да се
осъществява по телефона на родителя, като се изисква обратна информация от родителя за
трудностите, които среща ученика и се обсъди възможността как да бъдат преодолени.
Учителите в началото на деня могат да предоставят съответното учебно съдържание за
деня по учебни предмети под формата на презентации, работни листове с повече
нагледност, линкове към електронни ресурси на учебниците и помагалата. Учебното
съдържание да е структурирано така, че да се акцентира върху основни понятия,
компетентности и повече упражнения. Учениците да се поощряват в изпълнението на
задачите, като се използват възможностите на формиращото оценяване (емотикони,
стикери…), а за учениците от 4 до 12 клас – оценки.
Учителите на класа (класният ръководител и учителят на групата в ЦДО) да разработват и
предлагат образователни материали, съобразно образователните потребности на
учениците, като за учениците с обучителни затруднения да има повече обяснения и
картинки, а за по-добре справящите се - задачи с повишена трудност.
За мотивиране на учениците да се търси забавен елемент и дори състезателен характер при
изпълнение и предаване на поставената от учителя задача, презентации, проекти на
здравна тематика, по гражданско образование, за реализиране на междупредметни връзки
и др. Разработените проекти могат да бъдат представени от учениците след възстановяване
на учебния процес, чрез изпращане на преподавателя, чрез снимки и др.
Да се проследява ежедневно активността на учениците, начина на изпълнение на
поставените задачи, реакцията на родителите и да се реагира адекватно.
Екипът на РУО-Пловдив е на разположение и всички заедно ще се справим с новото
предизвикателство!
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