
 

 

Уважаеми родители, 
 
На прага сме на новата учебна година. Започваме смело с очаквания и надежда да 

съумеем да създадем разнообразна и достъпна за обучение среда за всички деца. 
Електронната платформа, която беше разработена за нашето училище и изпробвана по 

време на извънредното положение, ще бъде достъпна за обучения, срещи и разговори. 
Всички вие, родители и приятели ще имате достъп до виртуалната стая за гости - 
Virtual Sessions, където ще се провеждат нашите родителски срещи, както и всички 

останали събития в онлайн среда при необходимост. 
По долу са описани стъпките, които трябва да следвате,за да се озовете във 
Virtual Sessions или в курса на детето си. 
Важно условие е да влизате през браузърите на Google Chrome или Firefox за работа в 

платфомата. Влезте в платформата www.u4ili6teto.bg/armagh 
 

 
 
 

  
 
 

  
 

Искам да Ви уверя ,че платформата  е напълно безопасна за семействата на наши ученици и е 
защитена за достъп от външни лица. Всички уроци, записи, материали и ресурси в нея се 
запазват като доказателство за проведените обучения. Уроците се записват, за да могат децата 
да ги изгледат допълнително при необходимост. Живи работни листи ще се споделят във 
виртуалната класна стая, заедно с много други интересни видеа, линкове и материали от 
учителите. Заедно с тях ще се работи и в книжните учебници и помагала, които сме/ще получат 
децата в училище. 

Учебните часове по История на България и География на България и консултациите по 
БЕЛ ще се провеждат онлайн по график в платформата. 

С учениците от 7. До 12. Клас, в часовете по Български език и Литература ще се срещаме 
онлайн по определен график, който получавате към приложения информационен пакет. 

При евентуални извънредни обстоятелства всички ученици преминават към 
дистанционна форма на обучение. 

1.Въвеждате потребителското име и парола на 
детето си и натискате“ВХОД“ 

2.Натискате бутона и ви се отваря  

3.Натискате бутон “Присъединяване. 

4.Добре дошли във виртуалната стая за 
гости! 



 

 

Тези, които вече имат потребителски имена и пароли се запазват същите, а всички 
новозаписани ще получат такива от класните ръководители. 

Забранява се публикуването на нецензурирани видеа или коментари от страна на 
преподаватели, родители или ученици в платформата! При нарушаване на това правило, 
нарушителят носи законова отговорност пред институцията ( Училището и Асоциацията) в 
държавата на пребиваване! Моля да се спазва нетикета при комуникация в електронна среда! 

АКО ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ, МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ  ИЛИ 
С Г-ЖА СТЕФАНОВА НА ТЕЛ. 00447970184344 
 

Ето стъпките, които трябва да ползвате за достъп до курса на вашето дете: 

1.Влезте в платформата www.u4ili6teto.bg/armagh . На екрана ще ви се появи ето тази 

начална страница 

 

  

 

Ще се зареди нова страница с профила на вашето дете, която ще изглежда по 

този начин: 

 

 

Страничката с курсовете ще изглежда по този начин: 

  

2.Въведете 

потребителското име и 

паролата на детето си, 

натиснете бутона Вход.. 

 

3. Превъртете страничката до долу, за да 

видите курсовете (учебните предмети) на 

ученика. Всеки курс ( предмет) е като отделен 

курс. Детето трябва да влезе в този предмет, 

какъвто учебен час има по учебното 

разпределение, което сте получили по прогрма 

в началото на учебната година. Моля да 

обърнете внимание, че според големината на 

паралелката са възможни допълнителни 

разделения на целия клас в по-малки групи. 

Тогава всеки ученик ще трябва да влиза в 

определената група в различно врее, което ще 

бъде уточнено с преподавателя предварително.  
 

http://www.u4ili6teto.bg/armagh


 

 

 

 

Вече сте в курса на 4 клас по Български език и литература ( това е само пример!) 

 
 

 

 

 

 

4.След като откриете курса ( предмета) 

,където имате час, кликнете за да се 

зареди новата страничка на съответния 

учебен предмет. 

5. Следва ученикът да влезе във 

виртуалната класна стая по този 

предмет. Сега трябва да натиснете 

върху линка „Виртуална класна 

стая“ ( ВКС е често използваното 

съкращение за нея). 

 Иконката за нея е синьо кръгче с 

бяла латинска буква b в средата.  

 

6. Ще се озовете на ето тази страница и 

сега ще е необходимо да се 

присъедините във виртуалната класна 

стая. Трябва да натиснете върху зеления 

правоъгълен бутон с надпис 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 

7. На екран ще Ви се появи този 

прозорец. Необходимо е 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да активирате 

бутона МИКРОФОН ( кръгла бяла 

иконка с микрофонче).Понякога 

различните устройства имат нужда от 

една допълнителна малка 

настройка,за да работи микрофона на 

всяко едно устройство( лаптоп, 

компютър, таблет или на телефон. 

 

8. Ще започне зареждане на 

виртуалната класна стая. 

 



 

 

9. Тя ще изглежда така( това ще го контролира всеки преподавател според 

нуждите на урока) 

              

 

 

11. Ще започне зареждане на видеовръзката. Изчакайте, за да чуете и проверите 

с преподавателя си дали всичко е изрядно. След което вече може да започне 

вашето пътешествие в света на това приключение наречено 

ДИСТАНЦИОННО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ в ПБУ“Иван Вазов“, 

Северна Ирландия. 

 

 

УСМИХНЕТЕ СЕ! ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! ПАЗЕТЕ СЕ!  

ОБИЧАМЕ ВИ! 
От екипа на ПБУ “ИВАН ВАЗОВ“ и АСОЦИЦИЯ „БЪЛГАРСКА КУЛТУРА И ОБАЗОВАНИЕ“                      

Северна Ирландия 

 

10. Добре дошли във виртуалната 

класна стая! След активиране на 

кръглото бутонче под бялата дъска, 

ще се зареди видеоконферентната 

връзка с преподавателя и всички 

съученици на децата от този курс 

(паралелка). За да споделите 

видеовръзката с останалите 

участници в класа, моля натиснете 

синьото бутонче с надпис 

 Start sharing 

 


