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АЛГОРИТЪМ  

ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 
РАЗСТОЯНИЕ 

 

ОЕСР не бива да се смесва с дистанционната форма на обучение. По същество това 

не е различна форма на обучение, различни са средата (електронна) и средствата (с помощта 

на информационните технологии), както и това, че учителят и учениците не са физически 

на едно и също място. След приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

предучилищното и училищното образование ще може да се прилага за цели паралелки, 

които се обучават в дневна, задочна или вечерна форма, както и за отделни ученици, които 

по медицински причини краткосрочно (до 30 дни или за друг срок, определен със ЗИД на 

ЗПУО) не могат да посещават училище.  

ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците. 

Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат 

на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, 

паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото 

седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище. 

Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под 

карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от 

разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, 

след което се завръщат обратно в училище. 

В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен 

резултат от  PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна 



среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода 

на карантината, след което се завръщат обратно в училище. 

В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една 

паралелка, поради положителен резултат от  PCR тест, при осъществяван близък контакт на 

учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават 

към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При 

спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците 

продължава присъствено в училище със заместващ учител. 

При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на 

извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства  

учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна 

преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и 

непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище. 

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се 

допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, 

когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и 

физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от 

класа, като: 

• Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока. 

• Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците 

в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на 

учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в 

реалната класна стая). 

• Ученикът не подлежи на оценяване. 

• Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна.  

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и 

микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително 

е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.  

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави 

консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и 

психологическа подкрепа. 

При невъзможност училището да осигури за ученика наблюдение на урока на 

съответната паралелка се допуска включването на ученика за наблюдение на урок на друга 



паралелка или на урок в дистанционна форма на обучение за същия випуск при наличието 

на организирано такова обучение, а когато и това не е възможно, училището може да 

организира предоставяне на материали на хартия в дома на ученика. 

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, 

който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от 

домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай. 

 

 

Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение 

в електронна среда от разстояние включват: 

• Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на 

информацията в електронна среда.  

• Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците. 

• Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се 

прилага следният приоритетен ред: 

o Използване на единна платформа за цялото училище 

o Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и 

приложения от учителите и учениците в съответния випуск 

o Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката 

• Синхронизиране на използваните от различните учители платформи (при отчитане 

спецификата на учебния предмет, напр. чужд език – източен, всички учители, 

преподаващи този учебен предмет в конкретното училище, да използват единна 

платформа, която може да бъде различна от приетата на училищно ниво платформа) 

• Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията: 

o Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки) 

o Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се 

отчитат участието и ангажираността на ученика) 

o Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за 

часовете на синхронно ОЕСР) 

o Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия 

(възможно е и оценяване) 

• Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен 

екип 



• Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато 

учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина 

• Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и 

възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани 

за учители) 

След приемането на промените в ЗПУО ще е възможно целогодишно - комбинация 

от присъствено обучение и обучение в електронна среда от разстояние, което може да е в до 

20%  от задължителните и избираемите учебни часове, ще се допуска само за отделни 

паралелки в иновативни училища, при които иновацията е свързана с организацията на 

обучението.  

 

Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19 

 

Изборът на присъствено обучение в училище е първата най-предпочитана 

алтернатива. Тя създава възможност за пълноценно педагогическо взаимодействие, за 

социализация и за ефективна възпитателна функция.  

Независимо от това има отделни случаи, при които обучението на учениците в 

дневна присъствена форма е невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини 

(самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на училище или техните 

родители/настойници попадат в  рискова група за COVID-19) или не е предпочитано от 

родителите.  

С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на такива ученици 

е възможно да се осъществява в алтернативни форми - самостоятелна, индивидуална или 

дистанционна форма на обучение. Формата на обучение се избира от ученика и/или 

неговите родители, но това право не е безусловно, а при спазване на изискванията на 

нормативната уредба и в отделни случаи – след препоръка от Екипа за подкрепа за 

личностно развитие. 

Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от 

дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до: 

• Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден  

от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна 

форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми).  



В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и 

не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в 

рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната 

експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени 

в Приложение № 2 - с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на 

лицето. 

• Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в  

самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо 

условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на 

територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма 

на обучение за ученик 1. - 12. клас). 

• Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби. 

За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като 

за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 5. - 12. клас. 

Учениците от 1. - 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в самостоятелна или в 

индивидуална форма, а  само по изключение в дистанционна форма, когато по здравословни 

причини детето се лекува в чужбина. 

В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо 

родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в 

училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка. В 

допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, 

училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а 

с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование - и допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от 

разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити. 

С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в 

индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като нормативната уредба ще предвиди 

част от тези часове да се  осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните 

часове се предоставят в съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план, 

включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план. Обратната 

връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване или чрез 

полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците, записани в 



индивидуална форма на обучение, училището предоставя при необходимост консултации и 

обща подкрепа. 

За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които 

ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици 

и с редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове 

покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас 

от неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е ученик на 

училището, в което е записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от 

неговото или от друго училище.  

Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните 

и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик 

следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във 

виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи 

оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, 

като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на 

училището, в което е записан съответният ученик. 

Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в 

началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай 

смяната на формите в хода на учебната година може да се осъществява при определени 

условия, посочени в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното 

образование.  

Семействата, чието дете или член на домакинството е в  рискова група, следва да 

информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е 

предпочетена дневната форма на обучение. 

 

Задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за 

обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват: 

• Организиране на информационна кампания за родителите с разясняване на 

конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната 

форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или 

негов родител/настойник попада в  рискова група. 



• Определяне на учителите от училището, които биха могли да се включат в 

реализацията на дистанционна форма на обучение и/или да предоставят обучение 

и/или консултации в електронна среда от разстояние, тъй като разполагат с 

техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го 

нормативът им, попадат в рискова група и имат желание. 

• Подаване към РУО на информация за учителите от училището, които биха могли да 

се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение, тъй като разполагат 

с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го 

нормативът им, попадат в рискова група и имат желание. 

 

Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия 

 

Отчитайки, от една страна, трудната ситуация във връзка с разпространението на 

COVID-19, която може да доведе в отделни случаи до карантиниране на една или повече 

паралелки в училище, на цяло училище, на населено място или регион, да наложи задържане 

вкъщи на отделни ученици, които страдат от заболявания, които ги поставят в рискова група 

от СOVID 19, и зачитайки правото на родителите да не пускат децата си да присъстват в 

клас, училището може да предостави съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година 

под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети. 

Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни 

дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните 

възможности, ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от 

дистанция, като се използват възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП НОИР. 

В допълнение се предвижда промяна на разпоредби в нормативната уредба, които да 

позволяват, в случай че училището разполага с техническите и технологичните условия и 

ако при отделни паралелки това е осъществимо, на учениците, които не присъстват в 

училище по уважителни причини, да се осигури възможност да наблюдават уроци на своята 

или друга паралелка от същото училище, което да ги подпомогне в процеса на 

самоподготовка.  

На общо основание на всички тези ученици следва да се оказва и психологическа 

подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.  

Алгоритъм за преминаване към ОЕСР 

СТЪПКА 1 



Да се отговори на следните основни въпроси, свързани с Блок „ОРГАНИЗАЦИЯ“ 

1. Имат ли всички ученици устройства, достъп до Интернет? 
2. Всички ученици ли имат адекватен контрол от страна на родителите, могат ли да 

разчитат на подкрепа? 
3. Може ли онлайн обучението в училището да започне в рамките на 24 часа, с какви 

ресурси разполагаме и какво ни възпрепятства? 
4. Кой и по какъв начин може да осъществи техническата подкрепа на учителите и 

семействата в преходния период към обучение в електронна среда от разстояние 
(ОЕСР) с използване на дистанционни образователни технологии (напр. помощ при 
включване и настройка). 

5. Как ще изглежда учебният ден/седмица: при интегриране на електронното и 
присъственото обучение с помощта на дистанционни образователни технологии или  
само във формат на електронно обучение с дистанционни образователни технологии 
(кой и с какво ще бъде ангажиран)? 

6. Как ще бъде направено разписанието на интеграционния модел (присъствено 
+дистанционно и само дистанционно обучение)? 

7. Как ще се организира учебния ден на ученика: времето за онлайн общуване с 
учителите, с другите ученици, за изпълнението на задачите; времето за офлайн 
самостоятелно изпълнение на задачите, начинът на изпращане на подготвените 
задачи на учителя? 

8. Как учителите ще поддържат учениците, ще ги мотивират да се обучават и как ще се 
подкрепят учителите помежду си? 
 
ОРЕС изисква особен подход: по-кратки уроци и да се определи кои учебни предмети 
ще се реализират всеки ден? 
 
Да се отговори на следните основни въпроси, свързани с Блок 
„КОМУНИКАЦИЯ“ 
 
1. Как ще се извършва възлагането на задачите на учениците (регулярност, честота, 

ресурси)? 
2. Как ще се получава обратната връзка от семействата, какви са начините, каналите 

за комуникация и колко често? 
3. Как участниците в образователния процес ще бъдат информирани за преминаване 

на училището в смесена форма на обучение (присъствено и електронно с 
използване на дистанционни образователни технологии), само в електронно 
обучение с използване на дистанционни образователни технологии или връщане 
към присъствено обучение? 

4. Как учителите ще проверяват степента на изпълнение на задачите на учениците, 
тяхното включване в образователния процес, емоционалното им състояние при 
новата за тях форма на обучение? 

5. Ще се използват ли видеоконференции, други начини за визуално 
взаимодействие между учителите и учениците (Skype, Zoom, уебинари)? 

6. Какви инструменти за онлайн обучение може да бъдат използвани (вече 
съществуващи платформи, собствени резерви, ресурси на информационно-
библиотечен център)? 

7. Как ще става възлагането на задачите за учениците (регулярност, честота, 
ресурси)? 

8. Има ли в училището електронен дневник или друга възможна структура, имат ли 
класовете блог или страница в социалните мрежи, където е възможна редовна 



комуникация (да се създаде банка от възможни канали за комуникация във всеки 
клас)? 

 

СТЪПКА 2 

Създаване на технологична инфраструктура 

1. Да се обезпечат учителите с необходимото оборудване: компютър, камера, 
микрофон. 

2. Да се създаде банка с платформи, ресурси и помощни материали за провеждане на 
уроци: на национално ниво, регионални, училищни. 

3. Да се организира обучение (взаимодействие) на учителите. 
4. Да се обезпечи комуникацията (взаимоотношенията) на всички участници в 

образователния процес. 
 

СТЪПКА 3 

Да се обезпечи нормативно ОЕСР 

1. Да се разработи и издаде училищна заповед за организацията на ОЕСР. 
Отг.: директор 

2. Да се изготви разписание на уроците за всеки учебен ден съгласно учебните 
планове по всеки учебен предмет. 

Отг.: заместник-директор и комисията за изготвяне на седмичното разписание 
 

3. Да се внесат необходимите корекции в работните програми, учебните планове в 
частност формите на обучение (лекция, онлайн консултация и др.), техническите 
средства за обучение (платформи и помощни ресурси.). 

Отг.: учителите 
 

СТЪПКА 4 
Обезпечаване информирането на родителите (законните представители) на 

учениците 
1. Да се информират учениците и техните родители за ОЕСР и дигиталните 

образователни технологии.  
Отг.: кл. ръководители 

 
2. Да се запознаят с разписанието на часовете, с графика за провеждане на текущия и 

срочен контрол по всеки учебен предмет, с графика на консултациите. 
Отг.: кл. ръководители, администратор на ел. дневник 

 
3. Да се организира отчитането на резултатите от образователния процес в електронна 

форма – електронния дневник. 
Отг.: учителите, администратор на ел. дневник 

 
СТЪПКА 5 

Организация на образователния процес и контрол върху неговата реализация 
 



1. Да се организират учебните занятия, консултации, уебинари в училищната 
платформа или друга платформа. При нужда да се интегрират други форми на 
обучение. 

Отг.: учителите 
 

2. Да се организира ежедневен мониторинг: кои ученици присъстват фактически в 
училище; кои ученици се обучават в електронна среда от разстояние; кои 
ученици, поради заболяване не участват в образователния процес. 

Отг.: кл. ръководители 
Форма: дневник за мониторинг 

 
3. Да се осъществява мониторинг на техническите възможности и ограниченията на 

училището и учениците. 
Отг.: заместник-директор, кл. ръководители 

Форма: дневник за мониторинг 
 
 

Стъпки за организация на обучението в електронна среда от разстояние 
 

1. Изберете онлайн платформа. 
2. Направете разписание на часовете за всеки учебен ден – в съответствие с учебния 

план по всеки учебен предмет. 
3. Диференцирайте по класове и съкратете времето на часа до 30 минути. 
4. Планирайте работата си отчитайки системата за обучение в електронна среда от 

разстояние. 
5. Създайте най-простите и необходимите за учениците задачи. 
6. Информирайте учениците и техните родители за предстоящото обучение в 

електронна среда. 
7. Посочете им връзки към ресурсите, където ще се провежда обучението. 
8. Запознайте родителите и учениците с разписанието на часовете. 
9. Запознайте родителите и учениците с графика за провеждане на текущия и срочен 

контрол по отделните учебни предмети. 
10. Информирайте родителите и учениците за организацията на ежедневния мониторинг 

на реалното присъствие на учениците. 
11. Обратна връзка: 

- Допълнителни консултации за тези, които не са разбрали учебния материал; 
- Оценяване на работата на учениците във вид на текстови или аудио рецензии, 

устни онлайн консултации; 
 
Алгоритъм на действията на учителя-предметник 

 

Стъпка 1. Направете подбор на ресурсите. 

Стъпка 2. Направете чек-лист на темите за определения период. 

Стъпка 3. Коригирайте работните програми. 

Стъпка 4. Използвайте методиките за провеждане на уроци в електронна среда от 
разстояние. 



Стъпка 5. Въведете нови форми за домашна работа на учениците (не изпращане на 
сканирани работи). 

Стъпка 6. Изпълнявайте графика на онлайн уроците, в т.ч. по подготовка за ДЗИ и НВО. 

Стъпка 7. Записвайте видео на уроците. 

Стъпка 8. Внасяйте корекции в работата в съответствие с изводите от обратната връзка с 
учениците. 

Общи препоръки за разработване на онлайн урок 

1. Време за провеждане на урока не повече от 30 минути (за началните класове – 20-25 
минути). 

2. Ясно поставени цели и определени очаквани резултати от урока. 
3. Възможно е задаване на предварителна задача за запознаване с новия материал (текст 

от учебника, уеб ресурс, обучаващо видео и пр.), технология, „обърната класна стая“. 
4. Теоретичният материал е представен в кратък (сбит) вид, отсято е най-важното. 
5. Предложени са различни видове задачи в хода на урока и за последваща 

самостоятелна работа (задачи за разсъждения, интерактивни задачи и др.). 
6. Присъства блок за обратна връзка, отложена рефлексия чрез въпроси/отговори в 

чата, по ел. поща. 
7. Използват се различни форми на организация на дейността: групова, фронтална, 

индивидуална; диференцирани задачи. 
 

Модел на структура на урок в електронна среда от разстояние 

1. Мотивационен блок (2 – 3 минути). 
• Мотивацията е необходима съставна част от обучението в електронна среда, 

която трябва да се поддържа по време на цялото обучение. 
• Голямо значение има поставянето на ясна цел пред учениците във връзка с 

урока. 
• Мотивацията бързо се понижава ако нивото на поставените задачи не 

съответства на нивото на подготовката на учениците. 
2. Инструктивен блок (3 – 5 минути). 

• Даване на инструкции и методически указания. 
3. Информационен блок (5 – 10 минути теория, 10 минути – самостоятелна работа). 

• Система за запълване с информация. 
4. Контролен блок (5 минути). 

• Система за тестиране и контрол. 
5. Комуникативен и контролен блок (3 – 5 минути). 

• Система за интерактивно взаимодействие на участниците в обучението в 
електронна среда от разстояние с учителите и между самите тях. 

 

Изисквания към домашната работа 

1. Една или няколко задачи, подбрани в съответствие с поставената учебна задача и 
записани в електронния бележник по реда на изпълнението им, замислен от учителя.  

2. Задачата трябва да бъде разбираема за ученика: какво ще прави, къде ще го прави, 
как ще го прави, какви допълнителни средства за обучение ще са необходими, как 
ще предаде работата си на учителя? 



3. Задачата трябва да е във възможностите на ученика и да е достъпна за самостоятелно 
изпълнение от него (а не от родителя). 

4. Задачата трябва да е интересна на ученика: упражнението от учебника може да се 
допълни с линк към филм по изучаваната тема, да се препоръча електронен ресурс 
или да се промени задачата от учебника, като се добави творчески въпрос. 

5. Задачата трябва да се допълва от теоретически материал, който може да послужи за 
нейното изпълнение. 

6. Трябва да се проведе инструктаж с организационен и съдържателен характер. 
7. Задължително да се оцени работата, да се използва формиращо оценяване. 

 

Спазване на нормите за здраве и хигиена 

Препоръчителната работа без прекъсване пред мониторите не трябва да надвишава: 

- за деца от 6 – 10 години – 15 минути 
- за деца от 10 – 13 години – 20 минути 
- за деца над 13 години – 25 – 30 минути. 

 

Оптимален брой занимания (часове) с компютър през деня: 

- за деца от 6 – 10 години – 1 занятие 
- за деца от 10 – 13 години – 2 занятия 
- за деца над 13 години – 3 занятия. 

 

Модели на взаимодействия 

1. При отсъствия на условия за онлайн общуване: 
• Учителят приготвя пакет с материали и подробни инструкции за определен 

период от време (3 дни, една седмица), в това число изпълнение на задачи от 
учебника, писмено изпълнение на задачите в тетрадката към дадената дата. 

• Класният ръководител осигурява пакета със задачите да достигне до ученика 
(чрез родителите, училищен автобус и т.н.). 

2. В режим на затруднена комуникация (нестабилен Интернет, отсъствие на лично 
техническо средство у детето, липса на възможност да ползва Интернет без 
родител). 

• Използване на SMS-съобщения с домашната работа и срока за нейното 
изпълнение, информация по телефона. 

• Използване на възможностите на електронна платформа за изпращане на 
домашните работи от учебника, линк към Интернет ресурси по 
изучаваната тема; анализ на сложността при изпълнение на задачата чрез 
осъществяване на видеоконференции и чатове с деца, използване на 
демонстрационни и проверочни онлайн тестове, използване на обратна 
връзка. 

3. В режим на стабилна комуникация и достатъчно техническо обезпечаване. 
• Разработване от учителите на собствени онлайн уроци и форми за обратна 

връзка. 
• Използване на готови платформени решения, ресурси или на отделни 

части от тях. 
 
Алгоритъм на действията на класния ръководител 



Стъпка 1. Осигурете регистрацията на всички ученици в избраната платформа. 

Стъпка 2. Организирайте постоянен мониторинг върху техническата готовност на ученика. 

Стъпка 3. Проведете инструктаж за КОВИД и за обучението в електронна среда от 
разстояние. 

Стъпка 4. Установете дистанционен контакт с помощта на помощни средства (телефон, 
Skype, ел. дневник и др.) с родителите на ученика. 

Стъпка 5. Осъществявайте комуникация с учениците (ежедневен контрол на участието). 

Стъпка 6. Определете час за провеждане на видео часове за общуване (20 – 30 минути) с 
учениците от класа и родителите. 

Стъпка 7. Осъществете отдалечен контрол върху самочувствието на децата (въпроси към 
децата и родителите). 

Стъпка 8. Организирайте културни мероприятия и дейности за отдих („Културен норматив 
на ученика“). 

 

Препоръки за родителите 

1. Запознайте се с информацията на училището. 
2. Следете разписанието на часовете. 
3. Поддържайте контакт с класния ръководител, информирайте се по въпросите и 

проблемите на включване в обучението. 
4. Обезпечете режима на работа и почивка на ученика, контролирайте работното му 

място. 
5. Контролирайте самочувствието на детето, направете профилактика на вирусната 

инфекция. 
6. Контролирайте готовността и мотивацията на детето към часовете, стимулирайте 

включването му в образователния процес. 
7. Фиксирайте и обсъждайте с детето проблемите и въпросите, свързани с обучението. 
8. Контролирайте информационната безопасност на детето. 
9. Създайте му активности без участието на различните устройства. 
10. Вземете участие в дейностите в рамките на „Културен норматив на ученика“. 

 

Препоръки към учениците 

1. Спазвайте режима за деня и разписанието на часовете. 
2. Поддържайте ред на работното си място. 
3. Информирайте учителите и родителите си по въпросите и проблемите на 

включването и обучението. 
4. Давайте обратна връзка на учителите си. 
5. Дозирайте натоварването на очите си. 
6. Спазвайте принципите на информационна безопасност в мрежата. 
7. Информирайте родителите и учителите си за информационните съобщения, които 

получавате в мрежата. 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 


