Приложение към Правилника за функционирането на компютърните кабинети и
работата в училищната мрежа и Интернет във връзка с провеждането на
дистанционно обучение в АЕГ “Гео Милев”
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Дистанционното обучение е безплатно и се осъществява чрез училищната
облачна платформа, в която всеки ученик има профил;
Учениците имат право на равен достъп до дистанционното обучение, както и да
бъдат информирани за училищната политика и организацията на обучението;
Учениците имат право на техническа подкрепа в изпълнение на дейностите,
предвидени за осъществяване на дистанционното обучение;
Учениците отчитат своята дейност по провеждане на дистанционното обучение
чрез ежедневен формуляр; при отчитане ученикът има право да подава
информация, насърчава се да изказва мнение, да прави предложения по повод,
както и да задава въпроси във връзка с организацията на дистанционното
обучение (в обратната връзка ученикът следва да поднася коректна
информация и да отправя градивна критика);
Учениците и учителите използват “класните стаи” и каналите за онлайн
консултации за образователни цели (когато е необходимо учител използва тези
средства за училищно-организациони цели);
В комуникацията си с учители и съученици, учениците използват книжовен
български език (освен ако обучението не е по/на чужд език) и не отправят
обидни, неприлични и други неподходящи послания и не нарушават правата на
другите;
Учениците не свалят на устройствата си с цел копиране и/или разпространение
предоставените от учителя материали; не разпространяват хипервръзки към
материали в облачната платформа или канали за комуникация; не предоставят
достъп на други лица до свои работи по заданията;
До получаването на нови указания учителите не поставят оценки на
резултатите от обучението на учениците, но подават обратна връзка относно
изпълнението на възложените задачи и своевременно информират
ръководството за факти, свидетелстващи, че ученик не участва в
дистанционното обучение и/или изпитва непреодолими трудности при
осъществяването му;
Учителите не разпространяват документи, свързани с училищната политика за
организиране и провеждане на дистанционното обучение; не копират и/или
разпространяват ресурси на други учители, както и копия от работата на
ученици;
Директорът и заместник-директорът осъществяват мониторинг на дейността в
“класните стаи”, каналите за онлайн-комуникация и методите за осъществяване
на дистанционно обучение без да нарушават автономността на учителите и
изключително с цел подобряване на ефективността на процеса и качеството на
обучение;
Родителите имат право да бъдат информирани чрез електронен дневник и
електронната страница на училището за организацията и провеждането на
дистанционното обучение, както и задължението в максимална степен да
осигурят условия на ученика за провеждането на обучението (при липса на
възможност за това или при непреодолими проблеми, които биха довели до
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