
 

 

 

 

Проект BG05М2ОР001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“ 

Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти 

и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. 

В средно училище „Георги Измирлиев“ разполага с 21 лаптопа – Lenovo - за 

педагогически специалисти и 83 лаптопа – Dell – за ученици, получени по проект “Равен 

достъп до училищно образование в условията на кризи“, които се използват по време на 

обучение от разстояние в електронна среда. 

 

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

придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда; 

Сформирани бяха групи от ученици от І, ІІ и ІІІ клас, които да бъдат обучени за 

придобиване на умения за работа в електронна среда, използване на приложението MS 

Teams – регистриране, вписване и отписване от приложението, работа с електронни 

ресурси. Учениците преминаха успешно обучението през месец октомври 2021 година. 

Обучени бяха 46 ученици. 

 

Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на 

уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна 

среда; 

Обучени бях 5 педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за 

преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда - използване на 

приложението MS Teams, запознаване с функционалностите на платформата, възможност 

за провеждане на качествено преподаване от разстояние в електронна среда, работа с 

електронни ресурси. Педагогическите специалисти преминаха успешно обучението през 

месец октомври 2021 година. Обучени бяха 5 педагогически специалисти. 

 

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.);  
 

Сформирани бяха групи от родители на ученици от І, ІІ и ІІІ клас, които да бъдат 

обучени за придобиване на умения за работа в електронна среда, използване на 

приложението MS Teams – регистриране, вписване и отписване от приложението, работа с 

електронни ресурси. Родителите преминаха успешно обучението през месец октомври 2021 

година. Обучени бяха 42 родители. 

 


