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Родители на първокласници усъвършенстваха уменията си за работа в 

електронна среда 

 

 

 

В края на ноември 2022 г. 31 родители на ученици от първи клас в Първо СУ 

„Свети Седмочисленици“ преминаха обучение за „Придобиване на умения за 

работа в електронна среда“. В рамките на два астрономически часа те се запознаха 

с интерфейса и функционалностите на платформата MS Teams. Родителите бяха 

разделени в 6 групи, а обучението се проведе от двама преподаватели в 

компютърните кабинети на училището. 

 

 „Първо СУ „Свети Седмочисленици“ продължава да се адаптира успешно към 

новите условия, свързани с обучението онлайн. За втора поредна година училището 

работи по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, 

а поредното обучение е в помощ на родителите, като целта му е те да подпомагат 

децата си при обучение от разстояние. 

До момента, по проект “Равен достъп до училищно образование в условията 

на кризи”, в Първо СУ „Свети Седмочисленици“ са обучени общо 203 ученици, 

разпределени в 34 групи,  както и 2 групи от 11 педагогически специалисти. 

 

През предходната учебна 2021/2022 година, в периодите, в които имаше 

организирано обучение от разстояние в електронна среда на регионално или 

национално ниво, или имаше карантинирани класове, поради болен 

ученик/преподавател, технически устройства бяха предоставени на 43 ученици и 8 

учители, заявили нужда от такава техника.  

 

В периодите на присъствено обучение лаптопите са на разположение и се 

използват в училище.  

 

Обучението се проведе в изпълнение на 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 проект 

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на 
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кризи“. Той е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството 

на образованието и науката. 
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