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Осигуреност за работа в електронна среда 

 

Първо СУ “Свети Седмочисленици” организира успешно и ефективно обучение в електронна 

среда. Училището работи по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи”, благодарение на който към момента са осигурени 108 лаптопа за ученици и 27 за учители. 

Всички, които имат необходимост от устройства, са обезпечени. 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на 

последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19. 

В рамките на проекта бяха проведени следните обучения:  

По Дейност 2 - Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за 

обучение от разстояние в електронна среда през месец юни 2021 г. бяха обучени за работа в 

електронна платформа „Мудъл“ 20 ученици от ІV клас. 

В началото на учебната 2021/2022 година бяха проведени обучения на 89 ученици от І клас за 

придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. 

 По  Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията 

им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда бяха сформирани 

2 групи и бяха обучени 11 учители.  

Подкрепата и равния достъп до възможности за обучение  в електронна среда са постоянна 

грижа на училищното ръководство. 
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