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Кои сме ние?
Обществен съвет на
20 ОУ “Тодор
Минков” - София
Работна група за
дистанционно
образование

Основният двигател
• Дигитализацията дава защита, бързина и достъп до
заинтересованите.
• Родители, които са свикнали да работят дистанционно, бързо се
вписват в екип и си намират бързо мястото.
• Разбирането ни, че това не са Нови технологии, а са част от
ежедневието ни в последните 30 години. Стана бързо, защото за
нас това е естествен процес.
• Финансов ресурс - софтуер. Подобряване на дигиталната
обратна връзка родител - учители в платформите. Развиване на
функционалностите на електронните дневници.

Анкета 1 – 6 въпроса – 26.03 - 29.03.20
• Виртуалното образование е недостатъчно към края на март
• Предложена е помощ на учителите
Какво може да се подобри според вас?
В момента дистанционното обучение се
изразява основно в затрупване на
децата с домашни и писани на
планове от тях. Един учител,
единство, използва платформа за личен
контакт по време на обявения в
програмата час. Само един учител
реално преподава. Всички останали
насочват,...... Децата чакат пред
компютрите, за да им пуснат
домашни!?!?!

Анкета 1 – 6 въпроса – 26.03 - 29.03.20
• 75% от родителите са ангажирани

Анкета 1 – 6 въпроса – 26.03 - 29.03.20
• Децата са технически осигурени

Следващи стъпки – 4.04.2020
Ръководството на училището и ОС обявиха следните
мерки на родители и учители:
• Въвежда се виртуална класна стая
• Предлага се помощ за техническо оборудване
• Предлага се помощ при работа с дигиталната
образователна платформа
• Създаване на Работна група

Анкета 2 – 20 въпроса – 24.04 -29.04.20
• Качеството на образованието се повиши – 80% (същият процент
казват, че отделят по малко от един час, за да подпомагат децата
си технически)
• Ангажираност намаля– 75%
• Деца, родители и учители влязоха в обичаен режим на работа

1 клас

Като цяло ние, родителите, сме изключително доволни и благодарни, както от
дисциплината от страна на учениците, така и от преподаватвлите, които се справят отлично!
Благодарение на въведените виртуални класни стаи аз имам възможност да работя през
времето, в което те се провеждат, детето се мобилизира и усвоява качествено учебния
материал, и не на последно място - има възможност социално да контактува със
съучениците си.

2 клас

Благодаря на учителите от 20-о училище, които в този момент дават извънредното от себе
си!

3 клас

Качеството на обучението се подобри заради програмата, която въведохте, в следствие на
което всички учителите са задължени да преподават онлайн - това е вариантът за ефективни
резултати. Платформата Школо не е фактор, даже напротив - има по-добри и разработени
платформи за тази цел.

4 клас

С платформата и работата по утвърден график не правим разлика, че не ходим реално в
училище. Детето си знае от-до, знае си часовете, всичко е на едно място, не се лута в
платформи, профили и пароли. Бъдете здрави и все така иновативни!

5 клас

Поздравления за това, че в крайна сметка има една виртуална стая, в която уроците се
случват максимално адекватно предвид обстановката! Благодаря!
Сега всичко е по-бързо и лесно достъпно

6 клас
7 клас

Считам, че училището и преподавателите правят всичко по силите си в обстановка и при
условия, за които никой не беше подготвен.

ОБЩО

СРЕДНО

Колко часа на ден отделяте за съдействие за самоподготовката за един
ученик ?
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Осигурени допълнителни ресурси
• Абонаменти за допълнителни платформи – ucha.se е най
популярна
• Частните уроци и допълнителните занимания са по-скоро норма
и продължават виртуално

Препоръки/Задачи
• Подобряване на дисциплината – предложение за правила за
етично поведение във виртуалното училище
• Подобряване на обратната връзка с родителите като част от
съществуващите платформи
• Увеличаване на възможностите за индивидуална работа и работа
на групи – часове за консултация и т.н.
• Езиковото обучение във виртуална среда да се укрепи с повече
интерактивно преподаване

Научени уроци
• Децата до 4-и клас не могат да издържат на 4 часа пред компютър. Нормата у дома
преди COVID-19 беше до 1 ч телевизия и игра на компютър по 15 мин. на два дена.
• Виртуалното образование изисква естествено ползване на инструментариума.
Правилните комбинации от добре ползвани инструменти и подходи ще променят
образованието. Подходите не са дигитални ...без реформа в организацията на
учебния процес от предаване на знания към откриване на знания, дигиталният
инструментариум много трудно ще намери своя пълен потенциал.
• За ръководството и учителите обратната връзка беше полезна и повечето препоръки
бяха възприети. До сега не бяха чували толкова много родители едновременно.
Дигиталната обратна връзка с родителите ще увеличи ангажираността на повече
родители. Както навсякъде, когато има нормален разговор, отпадат генералните.
• Очаквано е от родителите на децата в центъра на София да имат капацитета да
направят такова изследване. Това, което ние очакваме от системата, е да го създаде
като практика, за да могат да го ползват и други. Как? Това е друга приказка, в която
ние можем само да допринесем.

Какво очакваме от системата?
• Партньорство между родителите и учителите във връзка с нови,
модерни и доказани образователни подходи – отворена класна
стая, учителя да води към знания, а не да излива знания.
• Баланс между екран и тетрадка в зависимост от възрастта.
• Адаптиране на материала към виртуално образование.
• Адекватна оценка на качеството на образованието на базата на
придобити знания, компетентности и най-вече умения.
• Родителите можем много да помагаме, но училището е на първо
място - трябва да подаде ръка и да предостави среда.

