
Предизвикателството „Дистанционно обучение” 

Преподавателите от Трето основно училище „Братя 

Миладинови” гордо можем да кажем, че се справяме на много 

високо ниво с предизвикателствата на дистанционното обучение.  

Всеки един от нас намери най-подходящия вариант за 

комуникация в електронна среда със своите ученици. По-

голямата част от нас възприе предложената от МОН платформа 

Microsoft  Teams за дистанционно провеждане на  образователния 

процес.  Много бързо успяхме да повишим уменията си за работа 

в електронна среда и да пренастроим своите методически 

ресурси.  Създадените от нас електронни образователни продукти 

както за учебния процес, така и за свободното време,  могат да 

бъдат намерени в електронната библиотека на училището. 

Поместваме свои разработки и в създадената по време на 

карантината национална електронна библиотека.  

  Нито за миг не спря и работата ни по прилагането на 

иновативния метод „Мисловни карти” в образователния процес 

по околен свят в І „б” клас, по човекът и природата в ІІІ „б” клас, 

по БЕЛ-ИУЧ и час на класа в V „б” клас.  

Мисловните карти, особено при обучение от разстояние, 

помагат на учениците да се справят  по-успешно с овладяването 

на учебното съдържание.   

Точно по време на дистанционното обучение наши ученици 

спечелиха първи места в различни конкурси, което е поредното 

доказателство за отличната работа на учителите. 

С подкрепата на училищното ръководство успяваме да 

достигнем и до децата без електронни устройства и интернет. 

Ежеседмично подготвяме достъпни за тях учебни материали, 

които да им помогнат да усвоят необходимия минимум от знания. 

Периодично поддържаме с учениците и семействата им 

телефонна връзка, за да проследяваме напредъка на децата и да 



съдействаме на родителите им за решаване на образователни и 

възпитателни проблеми.  

Благодарни сме на безрезервната подкрепа на родителите, 

които ни се довериха и видяха в наше лице едни смели и добре 

подготвени учители. Екипната работа с родителската общност в 

сложната ситуация на пандемия, ежедневните консултации за 

преодоляване на индивидуални затруднения на семействата от 

различно естество – обучително, техническо и т.н., допринесе 

много за постигане на взаимодействие на едно по-високо ниво; за 

опознаване, сближаване и повишаване доверието между 

семейство и училище в името на най-ценното – децата. 

Като главен учител на Трето основно училище „Братя 

Миладинови” смело мога да заявя, че методическата подготовка 

на учителите от Трето основно училище „Братя Миладинови” е 

на много високо ниво. Постигнахме много по отношение на 

дигитализацията, повишихме своя технологичен капацитет в 

резултат на усиленото ни самоусъвършенстване в екстремните 

условия на дистанционното обучение, отговорихме бързо и 

качествено на новите изисквания на живота за провеждане на 

обучение от разстояние.  

Едно е ясно в резултат на „стрес тестът“ на живота – че от 

този момент нататък Трето основно училище „Братя 

Миладинови“ е и ще бъде в готовност да осъществява обучение 

от разстояние на най-съвременно ниво и в условия на грипни 

ваканции, неприсъствени дни. 

Гордея се с постигнатото от Вас, колеги – преподаватели и 

ръководство! 

За повече информация: 

Електронна библиотека: 

 https://treto-gd.com/index.php/elektronna-biblioteka  

Отдел „Иновация“ в сайта на училището:  

https://treto-gd.com/index.php/inovatzii  

Изготвил: Мария Пиргова, главен учител 
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