ОУ „Васил Левски” - с. Долни Луковит, общ. Искър, обл. Плевен
5867, с. Долни Луковит, пл. „Христо Ботев” №6, тел.: 06352/20-55

ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ
РАЗСТОЯНИЕ
чрез електронната платформа Microsoft Teams
в ОУ „Васил Левски“ – с. Долни Луковит

При извънредни обстоятелства, присъственият образователен процес в училището се
преустановява със заповед на директора и обучението на учениците в нея се осъществява от
разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и
комуникационните технологии. При преминаване на обучение в електронна среда от
разстояние, същото се провежда в реално време - синхронно, но в различна от училищната
среда. Учебният процес се осъществява според утвърденото седмично разписание,
публикувано в електронния дневник, и на сайта на училището, на учениците се поставят
отсъствия и оценки. Продължителността на учебен час за всички видове подготовка при
синхронно обучение от разстояние в електронна среда е следната:

1. двадесет минути – в начален етап;
2. тридесет минути – в прогимназиален етап;
При обучение в електронна среда от разстояние се използва платформата на Microsoft,
Microsoft Teams, където са създадени групи на всеки клас по изучаваните учебни предмети и
виртуални класни стаи, в които се води синхронно обучение. По преценка на всеки учител,
обучението по някои от темите може да се проведе и асинхронно - чрез използването на
„Бележника“ на всяка паралелка, в който се публикуват материали и задания, но на не повече
от 20% от учебните часове на седмична/месечна база. Позволено е използването и на други
приложения и платформи, чрез които само и единствено се подпомага обучението в
електронна среда от разстояние.
Комуникацията между участниците в обучение в електронна среда от разстояние на
ОУ „Васил Левски“ – с. Долни Луковит се регламентира със следните правила за общуване
в обучителната онлайн-мрежа на училището:
1. Този тип обучение е безплатно и се осъществява чрез платформата Microsoft
Teams;
2. Учениците имат право на равен достъп до съответното обучение;
3. Учениците получават техническа подкрепа от класния си ръководител /
учителите по информационни технологии и компютърно моделиране в изпълнение на
дейностите, предвидени за осъществяване на обучението;
4. Учениците не саботират провеждането на обучението в електронна среда от
разстояние;
5. Учениците не разпространяват предоставените от учителя файлове, линкове
или
хипервръзки
към
материали
извън
училищната

облачна платформа и не предоставят достъп на други лица до своите работи по заданията;
6. Преди началото на онлайн-срещата с преподавателя, ученикът се подготвя в
подходящ външен вид, с изправно устройство, слушалки, микрофон и по възможност камера,
необходимите учебни помагала и пособия за писане;
7. Средата на всеки ученик трябва да бъде тиха, без странични шумове и
светлини - например включен телевизор и др. Препоръчва се ползването на слушалки за да се
избегне микрофония;
Ученикът се присъединява към виртуалната класна стая на съответния учебен
предмет от дневната програма в точния час;
9. С началото на онлайн - урока личният микрофон се заглушава и не се включва
освен при изрично изискване от страна на преподавателя. По този начин се постига тишина и
уважение във виртуалната класната стая;
10. По време на онлайн-урока учениците са длъжни да наблюдават и слушат
внимателно учителя, както и да взимат участие при поставените задачи. Учителят има право
да задава въпроси към конкретен ученик, с което проверява неговото активно присъствие,
знания и концентрация в час;
11. По време на онлайн-урока не се допуска говорене, изпращане на съобщения,
снимки и емотикони между участниците. Това се счита за нарушаване на учебния процес и
неуважение към преподавателя, което се отбелязва със забележка и уведомяване на родителя;
12. При неспазване на правилата за етично поведение във виртуалната класна стая
учителят има право да заглуши микрофона и да ограничи комуникацията на конкретен
ученик за този час;
13. Учителят има право да записва онлайн-уроците с помощта на инструментите на
приложението MS Teams, с цел същите да бъдат наблюдавани по-късно от неприсъствалите
ученици;
14. След приключване на онлайн-урока ученикът излиза от текущата сесия, като
натиска бутона с червената слушалка. Преподавателят напуска последен след всички
ученици;
15. Предвид публичността и големия брой участници във онлайн- обучението не
се допуска: споделянето на лична информация, несвързана с темата и целите на обучението;
изпращане на обидни и дискриминационни съобщения, изображения и емотикони; писането
само с главни букви - счита се за комуникация на висок тон; многократно изпращане на едно
и също съобщение (спам); писането на съобщения на български език, но със символи от
чужда азбука;
16. Към всеки участник в дистанционното обучение има изискване за грамотност,
добър тон и уважение в комуникацията с преподаватели и съученици;
17. След приключване на учебния час, учителят записва в електронния дневник
данните за проведения час - темата на занятието, отсъстващи, оценки, ако има такива;
18. Родителите имат право да бъдат информирани чрез електронния дневник и
сайта на училището за организацията и провеждането на дистанционното обучение, както и
за задължението в максимална степен да осигурят условия на ученика за провеждането на
обучението.

8.

19. При невъзможност ученикът да участва в дистанционното обучение
родителите/настойниците уведомят кл. ръководител.

20. По време на провеждане на обучение в електронна среда от разстояние се
провеждат изпитвания, като се запазва утвърдения график за провеждане на класни и
контролни за съответния учебен срок.

21. Утвърдения график за провеждане на класни и контролни за съответния учебен
срок може да бъде променян след като съответния учител проучи съществуващите
възможности, съгласно разпоредбите на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от
обучението на учениците, и уведоми ръководството.

