Новото не ни плаши!
Уважаеми ученици, уважаеми родители!
През последните дни като че ли спряхме да броим времето! Необичайни
обстоятелства, странен ритъм на живот, непредвидени отношения с хората, мнителност,
страх, насмешка, пренастройване. Какво ли не бушува в главите ни! И няма кой да ни
отговори на въпроса „Докога?“. Знаем само, че много бързо, подобно на колегите ни в
България и в целия свят, се наложи с кратко или почти никакво предизвестие да преминем
към дистанционно обучение в контекста на световна пандемия.
Дали имахме готовност за това!?! Днес, след втората седмица работа в Microsoft
Teams можем да си отговорим!
Не, нямахме готовност! В ПГ „Иван Хаджиенов“ все още не функционира
електронен дневник, ученици и родители имат общо „електронно място“ във Фейсбук,
Вайбър, Инстаграм, Скайп…, но то никога не е използвано за последователен и
целенасочен обучителен процес.
Не, нямахме предварителна подготовка! Всички колеги имат зад гърба си повече
или по-малко стаж в реална класна стая и никога не са преподавали дистанционно!
Не, нямаше техническо време за обучение! Имахме само себе си, списък с ученици,
потребителски имена, пароли за достъп, кратко време, много въпроси, и воля! Воля да се
впишем в новите условия за работа!
Да, успяхме!
Успяхме да направим бърза реорганизация на учебния процес! Два дни след
началото на дистанционното обучение поканихме учениците си в нови класни стаи! И те
пристъпиха в тях - с любопитство, с очакване, с нагласата да си бъдем взаимно полезни в
необичайната ситуация. В рамките само на няколко дни всички наши ученици имаха
успешна регистрация в платформата за дистанционно обучение.
Успяхме… Мислим си ние, преподавателите, но ето че сега е моментът да
пресечем отново различните гледни точки - на ученици, учители, родители - и да ги
отправим в една посока! Без много опит зад гърба си и благодарение на разходката във
виртуалното пространство си позволяваме да ви предложим малко информация и няколко
полезни съвета!
В ПГ „Иван Хаджиенов“ обучението се провежда чрез Microsoft Teams.
Платформата е налична безплатно за образователни институции чрез предложението
Office 365. То предоставя напълно безплатен персонализиран център за екипна работа в
учебен час с Teams, включващ видео срещи, онлайн версии на приложенията на Office
365, както и инструменти за регулаторна съвместимост и защита на информацията. Teams
може да предостави онлайн класна стая, която обединява виртуални връзки лице в лице,
домашни работи, файлове и разговори в една обща платформа, достъпна на мобилни
устройства, таблети, персонални компютри или през браузъри.

Microsoft предлага Наръчник за дистанционно обучение за ученици и родители, който
можете да откриете на следния адрес: https://support.office.com/en-us/article/distancelearning-with-office-365-guidance-for-parents-and-guardians-89d514f9-bf5e-4374-a731a75d38ddd588?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
В Интернет пространството редица издателства, обучителни организации, институти и
преподавателски групи предоставиха за използване напълно безплатно електронни
материали за обучение. Ето някои от тях, посочени в страница на МОН:
https://www.mon.bg/bg/100428 – адреси на различни издателства, които предлагат
електронно четими учебници.
Още полезни места в мрежата: https://ibl.bas.bg/opoznay-balgarskiya-ezik/ - Институтът за
български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките
разпространява езикови задачи, езикови игри, видеоуроци, тестове, диктовки, езикови
ресурси и други учебни материали в помощ на учениците.
https://tribune.bg/bg/multimediq/virtualna-obikolka-iz-nay-golemite-muzei-po-vreme-na-karantina/

–

световноизвестни музеи, които могат а се посетят виртуално.
Уважаеми ученици и родители, не е малко това, с което разполагаме, но е огромно
предизвикателството заедно да се справим и то по най-успешния начин. Да подкрепим
децата си, да проявим разбиране, да бъдем истински партньори на преподавателите, да
бъдем отговорни!
Уважаеми родители,
 При провеждане на учебните часове се спазва седмичното разписание.
 При провеждане на уроци на живо в електронна среда учебните часове са с
продължителност от 30 минути, започват всяка сутрин в 08.00 часа. Няма свободни
часове! Има междучасия! Провеждат се дори консултации по желание на
учениците!
 Следете информацията, която изпращат учителите на Вашето дете, осигурете тиха
и спокойна среда, където ученикът да се настани удобно и да може да се
съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал.
 При предварително проучване, което направихме при стартирането на
дистанционното обучение, бе установено, че всички наши ученици разполагат с
електронно устройство и имат достъп до интернет. Благодарим Ви!
 Демонстрирайте своята съпричастност към обучителния процес - обсъждайте с
детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията,
които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
 Проявете търпение и разбиране - ситуацията, в която се обучава вашето дете е
необичайна, но и благодатна - това е възможност за положителна промяна, за нов
поглед, за различна продуктивност!

 Говорете си! Общувайте без технологии, защото в условия на социална изолация
можем лесно да си дадем сметка за най-ценното и най-близкото в живота семейството дава сигурност, увереност и топлина, училището надгражда наученото
вкъщи със знания.
 Разкажете на децата си за времето без телефони, без интернет, без лавини от
информация. Защо пък не!? Това може да ни отвори нови „канали за връзка“ между
поколенията, а и да ни накара да си починем от ежедневието пред екраните.
Както за учениците, така и за нас - учителите, работата е от дома, но това не е
ваканция! Не е реалистично в момента да очакваме обичайния ритъм на работа, но е
възможно да бъдем партньори в преодоляването на необичайното!
Бъдете здрави!
Успех!

