ИНОВАЦИИ,
ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ЕКИПА, УЧАСТВАЛ В МОБИЛНОСТТА, МОДУЛ
„МОБИЛНОСТИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧИЛИЩА С КАБИНЕТИ ЗА
МЕДИАЦИЯ И РАЗВИТА IT СТРУКТУРА“
ПО НП „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2018
И ВНЕДРЕНИ ОТ ЕКИПА НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. СЕВЛИЕВО

I. Втора поредна година, учителите на СУ „Васил Левски“ гр. Севлиево, използват
в работата си електронен дневник чрез електронна платформа www.shkolo.bg,
паралелно с хартиения дневник.
1) Тя позволява на учителя:
 да въвежда оценки, отсъствия и отзиви за поведението
на учениците;
 да използва учебни материали за различни теми от
учебните предмети и тестове към тях;
 да съхрани и сподели резултатите от състезания, външни оценявания и
държавни зрелостни изпити
Елетронната платформа Shkolo подобрява работата на училището ни чрез
автоматизация на бюрократични и административни процеси. На учителя не се
налага да е администратор с калкулатор и телефон в ръка.
2) Родителите са важна част от образователно-възпитателния процес. От тях
се очаква да бъдат добре запознати и ангажирани с постиженията и проблемите
на децата си. Благодарение на модерните технологии, можем да започнем да ги
ангажираме все повече.Те имат възможност да си направят безплатна
регистрация в платформата и да получават известия и SMS с оценки, съобщения
и отзиви за поведението на децата им, внесени от учители и класен ръководител.
През следващата учебна 2019/2020 учебна година предстои използването само на
електронен дневник.
II. Работа в облачната платформа G Suite с цел
предоставяне достъп до собствен Gmail,
създаване на Документи, Календар за
регистриране на събития, съхраняване на
информация в Google Диск и Hangouts
Meet.
През изминалата учебна 2017-2018 година, учителите и ограничен брой ученици
получиха служебни и-мейли с домейна на училището.

 От тази учебна година, учителите, започнаха да
създават Classroom, като включват учениците в тази
услуга, за да се улесни обучаването и комуникацията
в учебния процес. Google Classroom предоставя
възможност за връзка на учениците с учителя си извън
училище, като учителят дава домашни на учениците. Услугата пести време и
хартия, като позволява лесно създаване на курсове, разпределяне на задания,
организиране и комуникация.
III. Уча се е онлайн платформа с уроци, подходящи за
работа в училище и за подготовка на уроците и
изпълнение на домашната работа на учениците, която
се стреми да ги представи на разбираем и интересен
език. Повече от 24 учители от девет екипа по ключови
компетентности в нашето училище, получиха възможност за достъп до сайта
www.ucha.se . След проучване интереса на учителите към платформата,
предстои закупуването на допълнителни кодове в началото на 2019 г.
Учителите използват тази платформа в учебните часове, като по този начинът
уроците стават по интерактривни и интересни на учениците. Сайтът покрива
97% от учебния материал за учениците от I до XII клас. Материалите следват
учебната програма на МОН, приспособени са към съдържанието на различните
действащи учебници и са съобразени с Държавните образователни стандарти.
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