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“Създаване на онлайн учебни ресурси и дейности за организиране и провеждане на 

дистанционно обучение” е името на проекта с който кандидатстваме за включването на 

гимназията в новия списък на иновативните училища.  

Този нов проект ще ни позволи да надградим направеното през предходните два 

проекта за иновативни училища в които участваме през последните 4 години. 

Изработването на дигитални ресурси за дистанционно обучение е стъпка напред в 

сравнение с изработването на подобни ресурси за присъствено или дистанционно 

синхронно обучение, познато в нашата страна като ОРЕС. С новия проект ще дадем 

възможност за предлагане на алтернатива на синхронното обучение, което ще даде 

повече свобода и автономност при преподаване и обучение. 

Идеята за този проект за иновация тръгва от преподавателите по ИТ, които са 
разработили и експериментирали дигитални  ресурси за обучение по профилирана 
подготовка в модулите по Информационни технологии. Тези ресурси бяха изработени и 
активно използвани в периода на пандемията. Ресурсите бяха използвани синхронно, 
но в процеса на работа и обратната връзка с учениците беше установено, че те са 
подходящи и се използват и асинхронно, за самоподготовка на ученици, които са 
присъствали в учебните часове, както и от ученици, които поради различни причини са 
отсъствали от конкретните часове. 
С този нов проект искаме да разширим възможностите за подготовка на нашите ученици, 
като им дадем свободата да се подготвят и работят в удобно за тях време в рамките на 
определен процент от часовете. 
 

Иновацията, за която кандидатстваме - “Създаване на онлайн учебни ресурси и 

дейности за организиране и провеждане на ДО”, ще позволи използването на голяма 

част от създадените и тествани в реална учебна обстановка ресурси да бъдат 

използвани в предвиденото експериментиране на дистанционно обучение. 

Предлаганата иновация е свързана със създаване на учебни ресурси и организиране и 
провеждане на до 20% от часовете  под формата на дистанционно обучение /ДО/. 
Предвиждаме иновацията да се отнася до учениците от профилираната подготовка в 
11. и 12 клас, като започнем с модулите по ИТ, където в момента се обучават около 120 
ученици, а през следващата учебна година, когато трябва да започне иновацията, се 
очаква да имаме около 150 ученици с профил ИТ. Акцентът на иновацията ще падне 
върху създаването и адаптирането на учебни ресурси, които да позволят напълно 
автономно обучение на учениците в часовете, предвидени за ДО. Не подценяваме и 
усилията, които трябва да се направят относно организацията и управлението на 
образователната среда. 
Предвиждаме и възможност след двете години на иновацията, да поискаме разширение 
и тогава да се включат и други дисциплини от профилираната подготовка. Както вече 
споменахме, в гимназията работим активно по проекти, които предполагат развитие на 
ИКТ  компетентности  при голям брой преподаватели - това позволява те успешно да се 
включат в иновацията. 
Ето и конкретните стъпки, които смятаме да извървим през двете години на иновацията: 

 Преглед на създадените вече типове ресурси дейности. Преподавателите по ИТ 
са създали през последните години, особено по време на пандемията, голям брой 
учебни ресурси за самостоятелна подготовка на учениците - интерактивни 
упражнения, тестове, куизи с резултати в реално време, видео уроци. 

 Преглед на съществуващи курсове за ДО /Mooc/ 
Предвиждаме да се запознаем и с чуждия опит в областта на ДО. Ще се обърнем 
към университети в България и чужбина, с които сме работили по проекти, за да 
видим с какво техният опит може да ни бъде полезен. Ще разгледаме и различни 



курсове от типа на MOOC, обикновено те са безплатни и допускат свободно 
записване и участие. 

 Изработване на модел/и/ на урок за ДО по ПП. 
Амбицията ни е да направим един модел, достатъчно свободен, който да 
следваме при разработването на отделните урочни единици за ДО, но и който да 
не ни ограничава, за да може всеки от участниците да има достатъчно 
пространство за креативност, както и да отчита спецификата на учебния 
материал. Предвиждаме дейности, които предполагат индивидуална и 
автономна работа на учениците, както и групова дистанционна работа по 
различни проблемни ситуации, които да създадат условия за колаборативна 
работа и учене. 

 Експериментиране на урок създаден по този модел и обратна връзка от 
учениците 
Всеки от участниците, в края на първата година, ще създаде урочна единица, 
равняваща се на 2 или 3 часа присъствена работа, и ще експериментира 
създадените учебни ресурси в реална среда. 

 Създаване на уроци за ДО за до 20% от часовете 
През втората година на иновацията ще работим за създаване и адаптиране на 
съществуващи учебни ресурси, като спазваме закона за авторското право. 
Имаме платформа Мудъл, която ще ъпдейтваме в последната ѝ версия и основно 
ще използваме инструментите, които тя предлага. Не изключваме и 
възможността да използваме и други програми и приложения, които успешно се 
интегрират в платформата. 

 Провеждане на тези уроци 
Ръководството на гимназията се ангажира да създаде организация за 
дистанционното провеждане на създадените уроци, а учителите да ги проведат 
и участват по предвидения в урока начин. 

 Проследяване на действията на учениците с инструментите на платформата 
Мудъл 
Платформата Мудъл позволява детайлно да се проследят действията на всеки 
ученик, участие като време и резултати. Тази информация планираме да 
използваме, за да установим силни и слаби страни на създадените учебни 
ресурси. 

 Анкета с учениците 
Анкетите с всички участници, но най-вече с учениците, ще ни бъде полезна и ще 
ни покаже как да продължим. 
 

 


