
 

Организация на учебния ден в ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев 

 

  В условията на пандемията от COVID-19,  обучението от разстояние в ПГ по МСС 

,,Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев се провежда чрез приложението ZOOM.US. То 

позволява на учениците от целия клас едновременно да осъществяват видеоконферентна 

връзка с преподавателя по съответния учебен предмет, да вдигат ръка без да прекъсват 

учителя, да пишат на бяла дъска, да задават въпроси относно урока, да споделят екран, 

да правят тестове, анкети и всичко необходимо за ефективен учебен процес от 

разстояние. Комуникацията в приложението е криптирана, данните на участниците 

също, което осигурява висока защита на личните данни на учениците. 

Всеки ученик следва програмата от седмичното разписание и с получените 

кодове, от класния ръководител, се включва и участва активно в часовете. Изпълнява 

стриктно задълженията си за самоподготовка, като използва обучителните материали – 

електронно четими уроци, презентации, видеофайлове и др., качени в платформите на 

ШКОЛО и MOODLE. Ученик, изпитващ  временни затруднения за осъществяване на 

обучението от разстояние, информира класния ръководител по телефона за 

предприемане на незабавни мерки – предоставяне на устройство или хартиени материали 

от образователния медиатор и помощник-учителя при спазване на всички необходими 

мерки за защита от заразяване с COVID-19. 

Присъствието на учениците в часовете е задължително и се документира с 

присъствени списъци. Отсъствията на учениците не се отразяват в електронния дневник, 

но по решение на Педагогическия съвет за пропуснато безпричинно дистанционно 

обучение ще се провежда допълнителна лятна работа  за научаване на  пропуснато 

учебно съдържание и възможност за оформяне на срочни и годишни оценки. 

Учителят в края на работния ден попълва отчет (работен лист), в който отразява 

дейността си за деня. Всички записи от учебни часове и използваните електронно четими 

работни материали ги съхранява в платформите на ШКОЛО и MOODLE, с цел 

осъществяване на самоподготовка от учениците и обмен на добри практики в 

методическото обединение и на междуинституционално ниво. Всички ученици и 

педагогически специалисти са инструктирани срещу подпис за работа в условията на 

пандемията COVID-19. 

За времето от 14:00 до 15:00 часа са предвидени консултации и занимания по 

пропуснатите в определеното време часове. 

 

Бъдете здрави и отговорни! 

Директор: 

Ангел Живков 

 


