Онлайн обучение
ръководство за учениците в началното училище и техн
родители в

Средно училище „Черноризец Храбър“
Организация и структура
СУ „ Черноризец Храбър“ гр. Пловдив има двегодишен опит в използване на облачните
технологии. От една година използваме приложенията на G Suite for Education за
организиране на учебния процес.
Всички уроци, задачи, инструкции и срокове за изпълнение се съобщават на учениците от
техните учители ежедневно в Google Classroom.
Ежедневните Google Meet видео конферентни връзки са предварително създадени от
учителите и линкове към всеки един виртуален час учениците могат да намерят в Google
Calendar на съответния Classroom..

1-4 клас

Дейности
през деня

Уроци и
задачи

Всеки ден в 09.00 ч учениците влизат в създадените стаи в
Google Meet,чрез предварително зададени линкове за тях .
Учениците проверяват ежедневно имейла си и Google
Classroom.
Учениците получават работни задания в Google Classroom
чрез прикачени работни листове, задачи в Google Docs и
други по преценка на учителя.
Учениците общуват с учителите, ако/когато възникнат
въпроси като коментар в съответния Assignment в Google
Classroom, както и по време на онлайн часовете в Google
Meet

Дигитални
инструменти

GSuite for Education:
● Classroom
● Meet
● Youtube

Drive
Docs
Slides
● Forms
●
●
●

Не се очаква от учениците да седят пред компютъра през целия ден. Достатъчно е да
проверяват имейла си и Google Classroom и да следват инструкциите, зададени от техните
учители, за да изпълнят възложената им работа.

Подкрепа за успеха на учениците у дома
Учениците се нуждаят от:
Компютър (десктоп, лаптоп, таблет) и надежден достъп до интернет
Специално място за фокусиране, когато са в час или учат
● Почивки и възможности за социална ангажираност (както биха имали в училище!)
● Подкрепа от родителите - това може да включва осигуряване на спокойно място и
време или структура на деня, общо насърчаване и т.н.
● Да комуникира въпроси директно на учителите си
●
●

Очаква се всички ученици да участват във виртуално обучение. Всички учебни задачи,
които не са завършени, трябва да бъдат направени и предавани в срок.
При изключителни обстоятелства или заболяване, родителите на ученици, които не могат
да участват, трябва да уведомят класния ръководител на съответния имейл адрес.

Протокол за помощ и комуникация
Ако имате въпроси, моля, спазвайте нашия установен протокол по-долу.

Тема

Контакт

Въпроси по уроците и
задачите.

Учениците използват коментарите под
съответната задача в Google Classroom.

Въпроси, свързани с OPEC Учениците/родителите изпращат имейл до
координатораgergana.velichkova@cherhrab.comс копие до

atavas.yanev@ cherhrab.com

Технически проблеми с
устройства и общо

Учениците/родителите изпращат имейл до

atavas.yanev@ cherhrab.com

отстраняване на
неизправности
Отсъствия на ученици

Родителите изпращат имейл до класния
ръководител

Въпроси, свързани със
здравето на учениците

Прогимназиален и гимназиал
ен етап
р
ъководство за учениците и техните родители

Организация и структура
СУ „ Черноризец Храбър“ гр. Пловдив има двегодишен опит в използване на облачните
технологии. От 2018 година ние използваме приложенията на G Suite for Education - Google
Classroom за организиране на учебния процес.
По- голямата част от уроците, задачи, инструкции и срокове за изпълнение се съобщават
на учениците от техните учители ежедневно в Google Classroom.
От миналата учебна година, във връзка с обявената ковидепидемия и преминаването към
онлайн обучение, ежедневните Google Meet видео конферентни връзки, предварително
създадени от учителите и линкове към всеки един виртуален час учениците могат да
намерят в Google Calendar на съответния Classroom.

5 - 12 клас

Дейности
през деня

Всеки учебен ден в 0
 8:55 часа учениците влизат във
виртуалната класна стая, в която трябва да се проведе
първият учебен час, която е фиксирана в началната
страница на класната стая.

Правила за поведение във виртуалната класна стая:
ПОВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ:
1. Ученикът трябва да влезе видео връзката на класната стая

навреме.
2. Ученикът е длъжен да присъства във видео връзката през
целият час.
3. В случай на технически проблем ученикът се свързва със
свой съученик, който да информира учителя в часа или
директно с преподавателя.
4. Ученикът трябва да използва чат секцията в Meet връзката
отговорно. Позволяват се коментари по отношение на часа
или, за да бъде уведомен учителя за технически проблем.
5. Не се допуска публикуването на обиди или
нерегламентирано съдържание, както в чатовете на
виртуалните класни стаи, така и в чат секцията на Meet
връзките.
6. Всякакви постове, накърняващи личността или авторитета
на учител или ученик са недопустими.
7. При изискване на учителя, ученикът трябва да включи
микрофона или камерата си.
8. При работа по работните листове, ученикът е длъжен да
попълни упражненията си в часа за времето дадено от учителя.
9. Ако ученикът иска да вземе участие в часа той уведомява
учителя си като използва бутона "вдигни ръка".

ПОВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ ПО ВРЕМЕ
НА ОНЛАЙН ТЕСТ.
1. У
 ченикът е длъжен да предаде своят тест съобразно
времето дадено от учителя. Закъснения не се толерират.
2. При възникнал проблем с отварянето, решаването или
предаването на теста ученикът е длъжен да уведоми незабавно
учителя.
3. Ученикът попълва теста си сам, без помощта на учебни
материали или втори лица.
2. При възникнал проблем с отварянето, решаването или
предаването на теста ученикът е длъжен да уведоми незабавно
учителя.

3. Ученикът попълва теста си сам, без помощта на учебни
материали или втори лица.

Учениците проверяват ежедневно имейла си и Google.
Уроци и
задачи

Учениците получават работни задания в Google Classroom.
Учениците общуват с учителите, ако/когато възникнат
въпроси като коментар в Google Classroom, както и по време
на онлайн часовете в Google Meet или Google Chat. Въпроси
по задачите могат да задават и по време на специалните
консултации с учителите по определен предмет, съгласно
графика

Дигитални
GSuite for Education:
инструменти
● Classroom
● Calendar
● Meet
● Chat
● Jamboard
● Youtube

●
●
●
●
●

Drive
Docs
Sheets
Slides
Forms

Не се очаква от учениците да седят пред компютъра през целия ден.
Достатъчно е да присъстват в онлайн часовете, да проверяват имейла си и
Google Classroom и да следват инструкциите, дадени от техните учители, за
да изпълняват възложената им работа.

Подкрепа за успеха на учениците у дома
Учениците се нуждаят от:
●
●
●
●
●

Компютър (десктоп, лаптоп, таблет) и надежден достъп до интернет, работещи
камера и микрофон.
Специално място за фокусиране, когато са в час или учат
Почивки и възможности за социална ангажираност (както биха имали в училище!)
Подкрепа от родителите - това може да включва осигуряване на спокойно място и
време или структура на деня, общо насърчаване и т.н.
Да комуникира въпроси директно на учителите си

Очаква се всички ученици да участват във виртуално обучение. Всички учебни задачи,
които не са завършени, трябва да бъдат направени и предавани в срок.
При изключителни обстоятелства или заболяване родителите на ученици, които не могат
да участват, трябва да уведомят класния ръководител на съответния му имейл адрес, а

когато това е невъзможно- уведомява се ръководството на училището чрез техническия
секретар.

Протокол за помощ и комуникация
Ако имате въпроси, моля, спазвайте нашия установен протокол по-долу.

Тема

Контакт

Въпроси по уроците и
задачите.

Учениците използват коментарите под
съответната задача в Google Classroom.

Въпроси, свързани с IB
Middle Years Programme

Учениците/родителите изпращат имейл до
координатора Гергана Величкова

gergana.velichkova@cherhrab.comс копие до
atavas.yanev@ cherhrab.com
Технически проблеми с
устройства и общо

Учениците/родителите изпращат имейл до

atavas.yanev@ cherhrab.com

отстраняване на
неизправности
Отсъствия на ученици
Въпроси, свързани със
здравето на учениците

Родителите изпращат имейл до съответните
класни ръководители

