
Приложение 4 

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от 

разстояние 

1. Създаване на организационен екип за преминаване към ОЕСР - екипът 

включва директора, ЗДУД и ЗДАСД, педагогическия съветник, психолога, ресурсния 

учител, логопеда и класните ръководители. 

Дейности на екипа 

✔ Директорът, ЗДУД и ЗДАСД осъществяват комуникация с РУО.  

✔ Класните ръководители осъществяват връзка с учениците от класа си и техните 

родители. 

✔ Педагогическият съветник, психологът, ресурсният учител и логопедът 

поддържат комуникация с учениците със СОП и техните родители, като при нужда 

им предоставят материали на хартиен носител. 

2. Създаване на екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР- екипът 

включва учители по ИТ. 

Дейност на екипа 

✔ Учителите по ИТ оказват методическа помощ за работа в ОЕСР. 

3. Запознаване на учениците с:  

✔ брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf 

✔ правилата за безопасна работа на учениците в компютърната мрежа 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf 

✔ препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в 

онлайн 

http://www.sbubg.info/files/preporyki_bezopasno__obuchenie.pdf 

4. Провеждане на обучението в електронна среда чрез G-Suite за 

образованието: 

✔ създаване на профили на всички нови ученици и учители от администраторите 

на G-Suite за образованието; 

✔ създаване на класни стаи с Сlassroom от всеки учител по съответния учебен 

предмет; 

✔ провеждане на учебните часове в Classroom; 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
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✔ използване на инструментите на Google Workspace за образованието; 

✔ осъществяване на обучението и комуникацията:  

o синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки);  

o асинхронно ОЕСР (в случай на необходимост поради технически проблеми или 

други причини).  

5. Предоставяне на учители, ученици, родители ресурси за ОЕСР: 

Ръководство с инструкции за ползване на платформата Google Workspace за 

образование 

Отворете браузъра Google. 

 

✔ Кликнете на Вход 

или 

✔ От приложенията изберете Диск 

  

✔ Въведете служебен имейл. 

 

 

✔ Въведете служебна парола - дадена от учител. 

 

✔ От приложенията може да избирате: 

 

 

 

 

● Диск  

- Създаване и съхраняване на файлове. 



- Има достъп до тях от всички устройства с интернет - лаптоп, таблет, 

телефон. 

 

 

✔ Classroom  

- Използване на класните стаи. 

- Има линк за връзка в Meet.  

 

 

✔ Календар 

- Има възможност за избор на събитие в определен ден и час. 

- Има възможност за присъединяване към въведен час за 

дистанционно обучение - избира се събитието, например: 

 

и при кликване се отваря прозорец с избор за Присъединяване в Google 

Meet. 

 

 

 

 

 

✔ Поща - Получаване и изпращане на писма, 

- Получаване на съобщения за провеждане на учебен час 

(при дистанционна форма на обучение). 

 

 

✔ Meet - Провеждане на видео разговори и срещи. 

 



Classroom - Класна стая  

- въведени материали от учителите 

- поставени задачи за изпълнение в определен срок 

- възможност учениците да качват решените от тях задания 

Тук може: 

- да се добави (от лично устройство) заданието 

- да се създаде (с приложеняита на Google) указаната задача 

- да се изтрие. 

Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видео 

уроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н. 

✔ Учителите използват материали, видео уроци от споделения диск ZLATAROV 

https://prepodavame.bg/12-video-uroka-kak-da-izpolzvash-gugal-klasna-staya/ 

https://zaednovchas.bg/distancionno-obuchenie/ 

https://edubg2020.wixsite.com/edubg 

Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за 

екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на 

обучение. 

https://prepodavame.bg/12-video-uroka-kak-da-izpolzvash-gugal-klasna-staya/ 

https://ucha.se/ 

Ръководството за работа с Google Workspace за образование 

Отворете браузъра Google. 

 

 

 

✔ Кликнете на Вход 
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или 

✔ От приложенията изберете Диск 

 

 

✔ Въведете служебен имейл. 

 

 

✔ Въведете служебна парола - дадена от учител. 

 

✔ От приложенията може да избирате: 

 

 

 

 

o Classroom - Класна стая 

  

 

- Има линк за връзка в Meet. 

 

 

 

 

o Диск 

- Създаване и съхраняване на файлове. 

- Има достъп до тях от всички устройства с интернет - лаптоп, таблет, 

телефон 

o Календар 

- Има възможност за избор на събитие в определен ден и 

час. 



- Има възможност от присъединяване към въведен час за дистанционно 

обучение - избира се събитието, например: 

 

и при кликване се отваря прозорец с избор за присъединяване в 

Google Meet. 

o Поща  

- Получаване и изпращане на писма, 

- Получаване на съобщения за провеждане на учебен час (при 

дистанционна форма на обучение). 

o Meet - Провеждане на видео разговори и срещи. 

 

КЛАСНА СТАЯ - Виждат се класните стаи по всички предмети, създадени от 

учителите. 

 

 

 

 

 

✔ избираме час. 

✔ въведени материали от учителите 

✔ поставени задачи за изпълнение в определен срок 



✔ възможност учениците да качват решените от тях задания - Вашата работа. 

Тук може: 

● да се добави (от лично устройство) заданието 

● да се създаде (с приложенията на Google) указаната задача 

● да се изтрие. 

След добавяне на заданието, трябва да се избере бутона                                                       ,  

за да бъде предадено заданието. 

 

 

 

 

Задания от учител      Всички съобщения    

Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с 

теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго. 

https://www.shkolo.bg/  

https://bg.khanacademy.org/ 

https://edubg2020.wixsite.com/edubg 

Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони 

ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други 

електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в 

интерактивен и иновативен модел.  

https://www.shkolo.bg/
https://bg.khanacademy.org/
https://edubg2020.wixsite.com/edubg


https://e-learn.mon.bg/public/study-resources?selectedArea=7734cb97-f114-497c-a960-

c7a9fc06aa79 

https://zaednovchas.bg/distancionno-obuchenie/ 

https://edubg2020.wixsite.com/edubg 
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