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Приложение 2

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ

КЪМ

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в 44. СУ „Неофит

Бозвели“ се осъществява със средствата на информационните технологии, в условия

при които учениците и учителите не са физически на едно и също място.

Този модел на обучение се прилага за цели паралелки, които се обучават в дневна

форма, както и за отделни ученици, които по медицински причини краткосрочно (до

30 дни или за друг срок, определен в ЗПУО) не могат да посещават училище.

I. Условия, при които възниква необходимост от преминаване към ОРЕС:

1. Когато учениците от отделна паралелка, по решение на СРЗИ в резултат на

положителен тест за здравния статус на ученик от паралелката, са поставени под

карантина - паралелката продължава ОРЕС по утвърденото седмично разписание за

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

2. Когато по решение на СРЗИ няколко или всички паралелки в училището са

поставени под карантина - обучението на учениците в тези паралелки продължава в

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

след което се връщат за присъствено обучение в училище.

3. Когато начален учител е отстранен от работа поради положителен резултат от тест за

здравния му статус - учениците от паралелката продължават ОРЕС по утвърденото

седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се

връщат за присъствено обучение в училище.

4. Когато учител, преподаващ в повече от една паралелка, е отстранен от работа поради

положителен резултат от тест за здравния му статус - учениците от всички
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паралелки, с които този учител е осъществявал близък контакт, преминават към

ОРЕС за времето на карантината, след което се връщат за присъствено обучение

училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците

обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

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

извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства,

учениците от училището преминават към ОРЕС за срока на извънредната обстановка

или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се връщат за

присъствено обучение в училище.

II. Преминаване към ОРЕС за отделен ученик

1. Допуска се по здравословни причини, ако отсъствието на ученика е за период до 30

дни, както и когато отделен ученик е карантиниран по решение на СРЗИ в резултат

на положителен тест за здравния статус на член от домакинството му. В тези случаи

се спазва следната процедура:

1.2. Ученикът 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 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;

● Училището може да предостави на такъв ученик консултации и обща подкрепа

за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа

подкрепа.
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● Компенсаторното 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.

● 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, в т.ч. и с подкрепата на медиатор.

III. Мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към ОРЕС:

3.1. Училището осигурява защитена електронна среда чрез училищната облачна

платформа с домейн @44sou.eu;

3.2. Достъп до училищната облачна платформа се осъществява от всеки педагогически

специалист и от всеки ученик чрез персонален акаунт.

3.3. Училището създава персоналните акаунти за достъп до училищната облачна

платформа и ги предоставя лично на педагогическите специалисти. За учениците

данните на персоналния акаунт се предават чрез класните ръководители при строго

спазване на конфиденциалност.

3.4. Обучението и комуникацията се осъществяват чрез:

3.4.1. Синхронно ОРЕС (поставят се отсъствия и оценки);

3.4.2. Асинхронно ОРЕС (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се

отчитат участието и ангажираността на ученика);

3.4.3. Редуване на синхронно и асинхронно ОРЕС (отсъствия се поставят само за

часовете на синхронно ОРЕС);

3.5. Със заповед на директора на училището се определя екип за подкрепа при

осъществяването на ОРЕС;

3.6. При необходимост се разработва алтернативно седмично разписание за прилагане в
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случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина;

IV. Информиране на родителите и общността

4.1. Информацията, която касае промените в седмичното разписание, направени поради

преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация

на паралелките (преминаване от и към ОРЕС) и информацията за брой болни от

COVID-19 ученици и учители, карантинирани паралелки и учители се оповестява

своевременно чрез официалните канали за комуникация в училището - интернет

страницата и/или платформата на електронния дневник.

V. Подкрепа за ученици в продължително обучение от разстояние в електронна

среда:

1. В училището се организира обща подкрепа в хода на учебната година под формата

на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети на ученици в

продължително обучение от разстояние в електронна среда, с установени дефицити

при усвояване на учебното съдържание, на ученици с голям брой отсъствия и в риск от

отпадане.

2. Общата подкрепа за личностно развитие се осъществява под формата на

допълнително обучение по учебен предмет, допълнителни консултации по учебни

предмети, които се провеждат извън редовните часове, чрез занимания по интереси,

логопедична работа, грижа за здравето, ранно оценяване на потребностите и превенция

на обучителните затруднения, както и за ученици, които не владеят български език.

3. Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни

дефицити са съобразени с индивидуалните потребности на ученика и установени

пропуски при усвояване на учебното съдържание.

5. Директорът на училището упражнява контрол на ефективното изпълнение

задълженията на учителите за провеждане на консултации по учебни предмети по

предварително изготвения график за консултациите и допълнителното обучение по

учебни предмети, също така изисква информация относно напредъка на всеки ученик с

установени образователни дефицити.
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