
СТРАТЕГИЯ 

За провеждането на дистанционно обучение чрез онлайн приложения  

за учениците и учителите в НУФИ „Филип Кутев“ Котел 

съгласно Заповед РД-01-124/13.03.2020 от Министъра на 

здравеопазването 

 

I. За учениците от началния курс (втори клас) 

 
Учебните часове по предметите от раздел А - Общообразователна 

подготовка - се провеждат в реално време, по графика на седмичното 

разписание, чрез приложението „Виртуална класна сая“ на Adminplus и 

Classroom, Viber, Messenger,. За целта, родителите са посъветвани да 

осигурят подходяща стая с мобилно устройство и интернет връзка в 

съответния времеви модул.  

Ако няма такава възможност, родителят комуникира по телефон с 

класния ръководител взетите теми по учебна програма. И в двата случая, 

материали по темите, взети по учебната програма, се публикуват от 

класния ръководител на място, достъпно за родителя. В часовете по 

физическо възпитание се набляга на здравната култура и хигиена.  

Във всички часове по предметите от раздел А се препоръчва 

теорията да се разнообразява с умело подбрани кратки филми или клипове, 

свързани с темата на урока. Оценяването на учениците се извършва чрез 

тестове, които родителя може да изтегли от приложението, като 

препоръката е ученикът да попълни теста до края на деня, в който е заден. 

 

Груповите учебни часове по предметите от раздел Б - 

Специализирана подготовка (солфеж и български танци) се провеждат в 

реално време по графика на седмичното разписание, чрез една от следните 

платформи: Adminplus, Classroom, Viber, Messenger. 

Конкретната платформа се избира от учителя по специализирана 

подготовка според спецификата на учебния предмет, и се комуникира с 

родителите на децата в групата. За провеждане на учебните часове, 

родителите са посъветвани да осигурят подходяща стая с мобилно 

устройство и интернет връзка в съответния времеви модул. Ако няма 

такава възможност, родителят комуникира по телефон с учителя взетите 

теми по учебна програма. И в двата случая, материали по темите от 

съответния предмет се споделят от учителя с родителите на децата в 

групата.  

Съдържанието на часовете по български танци ще бъде предимно 

теоретично, като учениците ще бъдат приканвани за самоподготовка да 



гледат танцови постановки, към които учителя ще изпраща линкове. Тези 

постановки ще бъдат анализирани между учител и клас в часовете по 

специален предмет. Могат да бъдат задавани и физически упражнения, 

безопасни за изпълнение в домашна среда. Учениците могат да споделят 

своите индивидуални изпълнения чрез видеозапис (например на телефон) с 

учителя, а учителят отправя своите корекции и препоръки - писмено чрез 

електронна поща или устно чрез телефонен разговор с ученика. 

 

Индивидуалните учебни часове по предметите от раздел Б - 

Специализирана подготовка (музикални инструменти и пеене) се 

провеждат по индивидуално споразумение между учителя по специален 

предмет и родител на ученика.  

Родителят е посъветван да осигури директна онлайн видео връзка чрез 

приложения, според възможностите на двете страни или като записва на 

телефона си изпълнение на ученика и го изпрати за прослушване към 

учителя, а учителят отправя своите корекции и препоръки - писмено чрез 

електронна поща или устно чрез телефонен разговор с родителя. 

  

II. За учениците от прогимназиалния курс (пети до седми клас) 

 
Учебните часове по предметите от раздел А - Общообразователна 

подготовка - се провеждат в реално време, по графика на седмичното 

разписание, чрез приложението „Виртуална класна сая“ на Adminplus и 

Classroom, Viber, Messenger, Khan Academy. За целта, родителите са 

посъветвани да осигурят подходяща стая с мобилно устройство и интернет 

връзка в съответния времеви модул.  

Ако няма такава възможност, родителят комуникира по телефон с 

класния ръководител взетите теми по учебна програма. И в двата случая, 

материали по темите, взети по учебната програма, се публикуват от 

учителя на място, достъпно за родителя.  

В часовете по физическо възпитание се набляга на здравната култура и 

хигиена.  

Съдържанието на часовете по изобразително изкуство ще бъде 

теоретично и практическо. Когато учителят постави практическа задача, 

всеки ученик споделя с учителя изпълнената задача чрез PDF, JPG или 

друг подходящ формат, като учителят връща съобщение с коментар и 

препоръки. 

Във всички часове по предметите от раздел А се препоръчва теорията 

да се разнообразява с умело подбрани кратки филми или клипове, свързани 

с темата на урока. Оценяването на учениците се извършва чрез тестове, 

които при възможност може да се попълнят от ученика в реално време, или 

родителят може да ги изтегли от приложението, като препоръката е 

ученикът да попълни теста до края на деня, в който е заден. 



 

Груповите учебни часове по предметите от раздел Б - Специализирана 

подготовка (солфеж, български танци) се провеждат в реално време по 

графика на седмичното разписание, чрез една от следните платформи: 

Adminplus, Classroom, Viber, Messenger. Конкретната платформа се избира 

от учителя по специализирана подготовка според спецификата на учебния 

предмет, и се комуникира с родителите на децата в групата. За провеждане 

на учебните часове, родителите са посъветвани да осигурят подходяща 

стая с мобилно устройство и интернет връзка в съответния времеви модул. 

Ако няма такава възможност, родителят комуникира по телефон с учителя 

взетите теми по учебна програма.  

Съдържанието на часовете по български танци ще бъде предимно 

теоретично, като учениците ще бъдат приканвани за самоподготовка да 

гледат танцови постановки, към които учителя ще изпраща линкове. Тези 

постановки ще бъдат анализирани между учител и клас в часовете по 

специален предмет. Могат да бъдат задавани и физически упражнения, 

безопасни за изпълнение в домашна среда. Учениците могат да споделят 

своите индивидуални изпълнения чрез видеозапис (например на телефон) с 

учителя, а учителят отправя своите корекции и препоръки - писмено чрез 

електронна поща или устно чрез телефонен разговор с ученика. 

 

Индивидуалните учебни часове по предметите от раздел Б - 

Специализирана подготовка (музикални инструменти и пеене) се 

провеждат по индивидуално споразумение между учителя по специален 

предмет и родител на ученика. Родителят е посъветван да осигури 

директна онлайн видео връзка чрез приложения, според възможностите на 

двете страни, или като запише на телефона си изпълнение на ученика и го 

изпрати за прослушване към учителя, а учителят отправя своите корекции 

и препоръки - писмено чрез електронна поща или устно чрез телефонен 

разговор с родителя.  

 

III. За учениците от гимназиалния курс (осми до дванадесети 

клас) 

 
Учебните часове по предметите от раздел А - Общообразователна 

подготовка - се провеждат в реално време, по графика на седмичното 

разписание, чрез приложението „Виртуална класна сая“ на Adminplus и 

Classroom, Viber, Messenger, Khan Academy. За целта, учениците са 

посъветвани да си осигурят спокойно място, на което да могат да 

проследят учебния процес чрез личното си мобилно устройство в реално 

време. 



Допълнително, всеки ученик получава материали по темите, взети по 

учебната програма, публикувани от учителите по предметите на място, 

достъпно за ученика. 

В часовете по физическо възпитание се набляга на здравната култура 

и хигиена. 

Съдържанието на часовете по рисуване ще бъде теоретично и 

практическо. Когато учителят постави практическа задача, всеки ученик 

споделя с учителя изпълнената задача чрез PDF, JPG или друг подходящ 

формат, като учителят връща съобщение с коментар и препоръки. 

Във всички часове по предметите от раздел А се препоръчва 

теорията да се разнообразява с умело подбрани кратки филми или клипове, 

свързани с темата на урока.  

Оценяването на учениците се извършва чрез тестове, попълвани в 

реално време. Ако ученикът не може да присъства чрез мобилното си 

устройство във виртуалната класна стая, той получава конспект за 

самоподготовка по темите от учебната програма, и попълва теста във 

време, посочено от учителя. 

 

Груповите учебни часове по предметите от раздел Б - 

Специализирана подготовка се провеждат в реално време по графика на 

седмичното разписание, чрез една от следните платформи: Adminplus, 

Classroom, Viber, Messenger. Конкретната платформа се избира от учителя 

по специализирана подготовка според спецификата на учебния предмет, и 

се комуникира с учениците в групата.  

За провеждане на учебните часове, учениците са посъветвани да си 

осигурят спокойно място, на което да могат да проследят учебния процес 

чрез личното си мобилно устройство в реално време. Допълнително, всеки 

ученик получава материали по темите, взети по учебната програма, 

публикувани от учителите по предметите на място достъпно за ученика.  

Съдържанието на часовете по български танци и свързаните със 

специалността предмети ще бъде предимно теоретично, като учениците ще 

бъдат приканвани за самоподготовка да гледат танцови постановки, към 

които учителя ще изпраща линкове.  

Тези постановки ще бъдат анализирани между учител и клас в 

часовете по специален предмет. Могат да бъдат задавани и физически 

упражнения, безопасни за изпълнение в домашна среда. Учениците могат 

да споделят своите индивидуални изпълнения чрез видеозапис (например 

на телефон) с учителя, а учителят отправя своите корекции и препоръки - 

писмено чрез електронна поща или устно чрез телефонен разговор с 

ученика. 

Индивидуалните учебни часове по предметите от раздел Б - 

Специализирана подготовка (музикални инструменти, задължително 

пиано и пеене) се провеждат по индивидуално споразумение между 



учителя по специален предмет и ученика. Урока се провежда с директна 

онлайн видео връзка чрез приложения, според възможностите на двете 

страни, или чрез запис на изпълнение на ученика, споделен за 

прослушване с учителя, а учителят отправя своите корекции и препоръки - 

писмено чрез електронна поща или устно чрез телефонен разговор с 

ученика.  

 

Всички учебни часове от раздел В – Факултативни учебни часове 

се провеждат в реално време по графика на седмичното разписание, чрез 

приложение, избрано от учителя по специализирана подготовка и 

учениците. Това са учебни часове, допълващи специализираната 

професионална подготовка и са неделима част от учебните програми, 

свързани с главния специален предмет. Следователно, спрямо тези учебни 

часове ще се прилагат същите принципи както при груповите учебни 

часове от раздел Б. 


