
 

Заявление 
до Асоциация „Българска култура и образование“ 

ПБУ „Иван Вазов“,Арма Северна Ирландия 
 

Моля детето ми............................................................................................................. 
Да бъде записано в дистанционно обучение по смисъла на чл.5 от ПМС № 90 от 29 май 2018 

год. за БНУ: 
Електронно обучение:  

 с частично присъствени часове        

 без присъствени часове 
По следните причини: 

 Невъзможност за обучение в присъствена форма в най-близкото българско неделно 
училище в чужбина 

 Специални образователни потребности 

 Несъответствие на възрастта 
Задължавам се да спазвам правилата за доброто протичане на дистанционното обучение на 

детето/децата  
Дата: ..........................................                                             Подпис: .......................................... 

 

     ПРАВИЛА ЗА ДОБРОТО ПРОТИЧАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ 
 

     ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ                                                      ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Платформата ни работи най-добре с браузера 
CHROME. Няма особени проблеми и с Firefox 
Mozilla. Останалите да се избягват. При Макинтош 
е възможно със Сафари, но трябва да се изпробват 
настройките на камера и микрофон. Включването 
е възможно и от таблет и телефон. Във всички случаи 
е необходима предварителна проба. При смяна 
на устройството, при пътуване или обновяване на 
оборудването – не забравяйте също да направите 
предварителна проба. 

• ЗВУК 
Слушалките са силно препоръчителни. Избягват 
евентуална микрофония. Дисциплинират: кабелът 
„задържа“ децата на мястото им. За всяко ставане 
от мястото – само при изключителни случаи - 
се иска разрешение както в класната стая. 
Ограничават участието на родителите. Само 
учениците чуват урока и инструкциите и постепенно 
се справят съвсем самостоятелно по време на час. 
Ролята на родителите се уточнява с преподавателя. 

• КАРТИНА 
Камерите са задължителни. Визуалният контакт 
между учениците и учителя е необходим. За всяко 
изключване на камера, при изключителни случаи, 
се иска разрешение, както при ставане от място 
в класната стая. Настройка на камерите за добро 
осветление, избягване на контражур и подходящо 
разстояние, за оптимална видимост на ученика. 
 
 
 
 
 
 
 

Учениците трябва да изпълняват домашните си 
работи редовно, точно както по всеки друг предмет 
в училище. Тук ни е необходим родителският 
контрол: да се организира времето за домашната 
работа, да се контролира редовното и навременно 
изпълнение, да се подпомогне начинът на 
изпращане/качване на платформата, а и след това 
да се проследи поправката. Изпратени по-късно 
домашни не могат да бъдат проверени и така губят 
ефекта си и се нарушава прогресията на обучението. 

• ТИХА И СПОКОЙНА СРЕДА 
Учениците следва да се научат на включване/ 
изключване на микрофон. Mикрофонът стои 
изключен и се включва с клик при вземане на думата. 
Обстановката около ученика следва да е тиха 
и без движение. Всичко, което се появява на екрана 
или се чува при включен микрофон разсейва не само 
Вашето дете, а и всички участници. Братя и сестри 
да стоят извън кадър и да не вдигат шум. Родителите, 
могат да бъдат полезни с това да следят дали детето 
е дисциплинирано и съсредоточено. Те следят и за 
техническата изправност. Ако не са в стаята, при 
нужда учителят може да ги извика чрез детето. 

• УЧЕБНИЦИ 
Училището предоставя за собствена сметка 
в началото на обучението учебен комплект. 
Могат да бъдат и в електронна версия. Освен 
тях родителите осигуряват изискваните от 
преподавателите училищни вещи. Всички тетрадки 
или работни листове изпратени на хартия, остават 
за ученика. Изпратени учебници/читанки обаче се 
връщат в края на обучението като пощенските 
разходи са за сметка на семейството. Затова те 
трябва да се пазят, в тях не се пише и е желателно да се 

подвържат. 


