ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В АЕГ “ГЕО МИЛЕВ”
В условията на преустановени учебни занятия, поради усложнена
епидемологична обстановка и обявено извънредно положение, от 16.03.2020 г. в АЕГ
“Гео Милев” се провежда дистанционно обучение. За целта се използва въведената
през 2017 год. Училищна облачна платформа, в която профили имат всички ученици и
учители. Обучението се осъществява по два начина: асинхронно - чрез използване на
досега функциониращите и новосъздадените “класни стаи”, в които учителите
публикуват материали и задания, както и синхронно - чрез онлайн консултации по
предмети. Честотата на публикуване на материали и обема на възлаганите задачи са
съобразени със седмичния хорариум часове по учебен план (без да повтаря
седмичното разписание). Приоритетни предмети са чуждите езици (профил), български
език и литература и математика.
Считаме, че асинхронното обучение дава равен достъп на учениците, като не ги
прави зависими от техника или надеждна Интернет връзка. (По информация от
родителите няма ученици, които изобщо да не разполагат с крайни устройства, но има
семейства, в които един компютър се споделя от повече от един учащ, а често и от
родител/и, работещи от дома.). В същото време онлайн консултациите, които винаги са
в деня, последващ деня на публикуване в “класните стаи”, осигуряват възможност за
директна комуникация между учител и ученик.
При осъществяване на дистанционното обучение педагогическият екип на
училището се води от следните няколко принципа:
● Не се “наваксва” и/или компенсира учебен материал, а се усвоява
учебно съдържание с акцент върху преносими знания;
● Очакваните резултати от дистанционното обучение са продиктувани
от учебната програма, а не от учебника или от планираното от
учителя в началото на учебната година;
● Материалите и заданията за изпълнение са съобразени със
специфичната среда, в която се осъществява обучението;
● Поощряват
се
творческият
и
изследователски
подход,
сътрудничеството и новаторството чрез работа в екип и проектно
базирани задачи.
● Развиват се ключови компетентности и жизнени умения.

