


Проектът е на обща стойност 109 562 
541,93 лв. и се финансира по 
Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 
(ОП НОИР) 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, с конкретен 
бенефициент Министерството на 
образованието и науката (МОН). 
Дейностите по проекта ще се 
изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта 
ще бъдат обхванати всички училища в 
страната подали заявления за участие. НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г.



   

Основна цел на проекта е да не се 

допусне прекъсване на образователния процес и 

приобщаващото образование в условията на 

кризи, да се осигурят условия за ефективност на 

образованието, да се противодейства на риска от 
отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:



Специфични цели на проекта:

✓ Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от 

разстояние в електронна среда;

✓ Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на 

преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване

използването на иновативни методи на преподаване и учене;

✓ Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в 

образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на 

учениците в семейната среда.

   



   

Допустими дейности по проекта:

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и 
ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за 
обучение от разстояние в електронна среда.
Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията
им за преподаване/провеждане на занимания 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.).
Дейност 5: Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в 
електронна среда.



   

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ участва в изпълнение на 
дейностите по проекта в:

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за 
обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за 
обучение 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.).



   

По Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за 
обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Вече получихме от МОН заявените 17 лаптопа за ученици ,7 лаптопа за учители и 10

таблета.

Техниката по проекта се използва съгласно инструкциите: за 

осигуряване на учебния процес в условията на ОРЕС и подпомагане на 
присъствения учебен процес.



   

По Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за
обучение от разстояние в електронна среда през месец юни 2021 година бяха сформирани пет групи.
Във всяка група имаше по пет ученици. Всички ученици от първи клас бяха обхванати в проекта. Бяха
включени и по-големи ученици, които са изпитали затруднения при ученето от вкъщи, деца от
уязвими групи, и тези с родители без компютърна грамотност. Обученията ще се проведат на теми:
„Видове платформи. Функционалност на платформите. Работа с MS Teams и Shkolo.bg.“



   



   



   



   

По 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.) бяха сформирани 4 групи: 18 родители и един 
медиатор.



   



   

През месец октомври 2021 година по Дейност 2 - обучение на ученици, включително от уязвими

групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда бяха обучени всички ученици от

1. клас, разпределени в 2 групи. Обученията се проведжат на теми:

• Видове платформи (Microsoft Teams, shkolo.bg, Ucha.se и др.);

• Функционалности на платформите.

https://ucha.se/


   



   

През месец октомври (от 11.10.2022 г. до 28.10.) 2022 година по Дейност 2 - обучение на ученици,

включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда бяха

обучени всички ученици от 1. клас, разпределени в 4 групи. Обученията се проведжат на теми:

• Видове платформи (Microsoft Teams, shkolo.bg, Ucha.se и др.);

• Функционалности на платформите.

https://ucha.se/


   



   



   

През месец октомври (от 11.10.2022 г. до 28.10.) 2022 година по Дейност 4: Обучение на

образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда е сформирана

една група всички родители на първокласници (16 души), разпределени в 4 групи. Обученията се проведжат

на теми:

• Видове платформи (Microsoft Teams, shkolo.bg, Ucha.se и др.);

• Функционалности на платформите.

https://ucha.se/


   



   




