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условията на кризи“ 

 

 

Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове стартира на 12.02.2021 г. 

Начално училище „Иванчо Младенов“ се включи в реализирането му с участие в 

следните дейности: 

 

Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и 

ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. 

 

За осъществяването на проекта бяха предоставени преносими технически 

устройства (ПТУ) – лаптопи - 32 броя за учениците и 10 броя за учителите, които се 

използват рационално в училище и  съгласно одобреното проектно предложение. 

 

Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на 

умения за обучение от разстояние в електронна среда. 

 

По тази дейност бяха проведени  краткосрочни обучения за придобиване на 

умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни 

образователни платформи на учениците от първи клас, които трябва да осъществят 

прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда. 

За периода 16.10.2021 г.- 17.10.2021 са обучени 73 ученици в 16 сформирани 

групи. 

За периода 24.09.2022 г.- 15.10.2022 г. са обучени 79 ученици в 14 сформирани 

групи. 
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Предстои обучение на бъдещите първокласници за 2023/2024 учебна година. 

Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията 

им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. 

 
В рамките на дейността бяха проведени  краткосрочни обучения за 

усъвършенстване на уменията на двама новопостъпили на работа педагогически 

специалисти, които не са работили в ОРЕС, за провеждане на занимания от разстояние в 

електронна среда, в т.ч. за подобряване на уменията им за работа с електронни 

образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от 

разстояние в електронна среда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на 

умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на 

електронно съдържание и др.). 

 

Реализирането на тази дейност даде възможност за провеждане на краткосрочни 

обучения на родители на ученици за работа в електронна среда, (в т.ч. образователни 

платформи, търсене на електронно съдържание, работа с платформи, съдържащи 

специфично електронно образователно съдържание и др.), с оглед подпомагане на 

учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда. 

По тази дейност на 16.10.2021 г. са обучени 59 родители в 14 сформирани групи. 
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За периода 23.09.2022 г.- 24.09.2022 г. са обучени 39 родители в 7 сформирани 

групи. 

Предстои обучение на бъдещите родители на първокласници за 2023/2024 

учебна година. 

 

Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в 

електронна среда. 

Дейността обхваща провеждане на допълнително синхронно обучение от 

разстояние в електронна среда на ученици които не са посещавали дневна присъствена 

форма на обучение или във форма синхронно обучение от разстояние в електронна среда 

по медицински или уважителни причини 

Целта е да се компенсира липсата на взаимодействие на учителите с ученици, да се 

предотврати възникването на обучителни затруднения или натрупването на пропуски при 

овладяването на учебното съдържание. 

   По дейност 5 предстои обучение на ученици, които имат пропуски при 

овладяването на учебното съдържание. 
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