
Указания за работа в дигитална среда

1. При синхронното обучение, което се осъществява чрез директна видео връзка,
учениците влизат във виртуалните учебни часове със своите профили в
училищния облак. Превключването от един профил в друг се осъществява, като
се кликне на потребителското име и се добави друг профил или се избере
съществуващ. В случай че по някаква причина влизането в профила на ученика
не се осъществи и се наложи включване от профил на родител или друг член на
семейството, учителят трябва да бъде известен предварително. В противен
случай не присъединява външното за организацията лице към виртуалния час.

2. Учениците се присъединяват към виртуалния учебен час 5 минути преди
началото, а учителите – поне 10 минути преди началото.

3. Графикът за дистанционно обучение се публикува на началната страница на
училищния сайт за всяка седмица и се въвежда като седмично разписание в
електронния дневник.

4. При асинхронното дистанционно обучение учителят предоставя на учениците
учебни материали предварително, те се запознават с тях и изпълняват
определено задание най-късно до края на следващия календарен ден. В случай
че има обективна невъзможност за запознаване с учебните материали и/или
изпълнение на заданието, ученикът/родителят трябва да се свърже с учителя
по учебния предмет и заедно да намерят решение на проблема.

5. Връзката с учител се осъществява по един от следните начини: по телефон,
чрез училищната платформа за дистанционно обучение, чрез електронния
дневник или имейл. Телефони и имейли на всички учители и родители са
налични в електронния дневник.

6. Учителите отчитат в електронния дневник присъствия и отсъствия на учениците
за всеки учебен час.
● При синхронното обучение за присъствие се счита включването и активната

работа на ученика във виртуалния учебен час, осъществен чрез директна
видео връзка. Ако ученикът има временен технически проблем и не може
да се включи в учебния час, той или родител трябва да предупреди учителя
по учебния предмет до 5 минути преди началото на часа. След като не е
успял да присъства във виртуалния учебен час, ученикът се запознава
самостоятелно с учебното съдържание и изпълнява заданието. Това се
счита за присъствие. В случай че има затруднения при самостоятелната
подготовка, ученикът може да се свърже с учителя, да постави въпроси, да
получи консултиране по учебния предмет.

● При асинхронното обучение за присъствие се счита запознаването на
ученика с електронно представеното от учителя учебно съдържание и
изпълнението на заданието в рамките на деня, за който е зададен учебния
час в седмичното разписание. В случай на обективна невъзможност да го
направи до края на учебния ден известява учителя по учебния предмет и го
изпълнява до края на следващия календарен ден. При затруднения в
процеса на самостоятелната подготовка ученикът/родителят/друг член на
семейството трябва да се свърже с учителя, да обясни какъв е проблемът,
да постави въпроси, за да се осигури запознаването с учебното съдържание



и изпълнението на заданието. В противен случай учителят отбелязва в
електронния дневник отсъствие на ученика от учебния час.

7. За по-лесно ориентиране на участниците в образователния процес (ученици,
родители, учители) в системата от материали и задания препоръчително е те
да се именуват по следния начин:

● Учителите:
абревиатура на предмета и паралелка-година.месец.ден-номер на урока-тема-вид на
урока-номер на заданието, ако са повече от едно
(напр. БЕЛ3.а-2020.4.2-Урок53-Глагол-упр.-1).

● Учениците:
име на ученика и първата буква от фамилията, ако в класа има повтарящи се
имена-абревиатура на предмета и паралелка-година.месец.ден-номер на
урока-тема-вид на урока-номер на заданието, ако са повече от едно-номер на файла
(напр. ИванП.-БЕЛ3.а-20.4.2-Глагол-1-2).
Съвет: може да копират наименованието на заданието и да го прехвърлят в името на
своя файл, като преди него напишат името си, а след него – номер на файла, ако са
повече от един.
Абревиатури на учебните предмети:
БЕЛ – български език и литература
АЕ – английски език
Ма – математика
ИТ – информационни технологии
КМ – компютърно моделиране
ОС – околен свят
ЧО – човекът и обществото
ЧП – човекът и природата
ИЦ – история и цивилизации
ГИ – география и икономика
ФА – физика и астрономия
БЗО – биология и здравно образование
ХООС – химия и опазване на околната среда
Му – музика
ИИ – изобразително изкуство
ТП – технологии и предприемачество
ФВС – физическо възпитание и спорт


