Уважаеми учители,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното
извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 налага
дистанционно обучение на учниците, считано от 16.03.2020 г.
Във връзка с дистанционното обучение на учениците на 16.03.2020г. (понеделник) от
09:00ч. се организира обучение в Актова зала от г-н Кирил Кирилов за онези учители, които
считат, че им е необходимо такова.
Учителите, които осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, в т.ч. организация,
подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици, не ползват
отпуск. Докладите за отчитане на заетостта ще се подават ежедневно на имейла на училището.
Тези, които не могат да отчетат 5 часова заетост, ползват отпуск. Заявленията за отпуск
следва да бъдат подадени на 16.03.2020г. (понеделник) в канцеларията на училището.

Министерството на образованието и науката има сключен договор за предоставяне на
лицензи за продуктите на Майкрософт, които ще бъдат предоставени на всички ученици и
учители в системата на училищното образование чрез акаунти в домейна edu.mon.bg. В ход е
организация за получаване на акаунтите в рамките на следващите няколко дни.
Инфраструктурата позволява да се използва пълната функционалност на Microsoft
Teams, достъпен от всяко устройство – мобилен телефон, таблет, настолен и преносим
компютър, и свързващ всеки учител с класовете му. Акаунтите ще стигнат до училищата по
електронен път и чрез тях ще се осигури както достъп до продуктите на Microsoft, така и
бъдеща интеграция с информационните системи на МОН. Информация относно инсталирането
и използването на служебните акаунти към edu.mon.bg и на Teams ще получите допълнително.
Внедряването на платформата, интегрирането на потребителите и обучението за работа с нея
ще бъдат безплатни за училищата и ще са осигурени център за помощ (Help Desk), обучителни
видеа и уебинари.

За организиране и провеждане на обучение от разстояние и за споделяне на учебни
материали и ресурси може да се използва и електронната платформа Google G Suite за
образованието, която работи с всички операционни системи и предлага редица безплатни
инструменти на български език, сред които Google classroom. (https://classroom.google.com).
Сред често използваните безплатни платформи за електронно обучение е и MOODLE
(moodle.org). Ефективно взаимодействие от разстояние може да се осъществява и чрез
различни приложения, инструменти, ресурси и други сред които са Mozza Book, Khan academy,
Shkolo BG, Уча.се.

Електронна комуникация е възможна и чрез електронните дневници, електронната
поща, социални мрежи др., при което в домашни условия на учениците се оказва подкрепа за
самоподготовка и упражнения, като им се изпращат материали, линкове към безплатни
образователни ресурси, филми и др., поставят им се конкретни задачи – индивидуални или
групови задачи, и се поддържа активна обратна връзка чрез коригиране и допълнителни
задачи. Важно е да се създадат условия за максимален обхват на ученици по голям брой
предмети и оптимален брой часове. При невъзможност още от 16.03.2020 да се включат
ученици в този процес на тях се поставят задачи за самостоятелна работа с хартиените
учебници и други материали, които не са в дигитална среда. При работа с ученици от уязвими
групи може да се ползва посредничеството на назначените медиатори и социални работници.
Подходящи за този вид обучение са електронните варианти на учебници на различни
издателства, както и електронните ресурси на редица доставчици. Някои издателства като
„Просвета“ и „Клет“ вече ни информираха, че осигуряват безплатен достъп до електронните
варианти на учебници, а също имат и разработени видеоуроци.

Очакваме да получим съдействие за реализиране на образователни програми от БНТ.
Изборът на конкретните електронни материали си остава право и отговорност на
учителя, който да прецени как, какво и доколко може да използва готови дигитални ресурси.

Колеги, преди да насочите учениците си към конкретна платформа или приложение е
необходимо да се уверите, че те се предлагат свободно, на български език и не изискват
регистрация чрез определяне на пола, както и да проверят научната достоверност и коректната
терминология на предлаганите образователни материали.

