
от Василена Шопова , ученичка от 9 „б“ клас, 

клуб „Журналист“, СУ „Васил Левски“ 
 

Предвид ситуацията в момента с вируса COVID-19 в България 

учениците преминаха на електронно обучение. Вече няколко седмици 

учителите преподават онлайн, а учениците учат от своите компютри. 

Г-жа Цонкова отговаря какво е да си учител и да преподаваш онлайн.  

Провеждаме интервю с г-жа Снежана Цонкова, старши учител по 

английски език в СУ „Васил Левски“ - гр. Севлиево.  
 

Г-жо Цонкова трудно ли е 

електронното обучение за учителите 

и за техните ученици? 

Не бих могла да кажа колко е трудно за 

учениците, но съм сигурна, че е. За 

учителите също. Трудността най-вече 

идва от това, че няма единна система за 

преподаване и учене, както и 

предварителна организация и 

подготовка за това. Всеки учител сам 

трябва да открие с кои информационно-

комуникационни канали да работи. Това 

затруднява и учениците, тъй като за 

всеки час те трябва да използват 

различна платформа и методика. Имам 

10 годишен опит в преподаването 

онлайн и мога да оценя колко по-лесно и 

ефективно е, когато възложителят на 

услугата се  е погрижил за организацията в техническо и методическо 

отношение.  

В даден момент учителят преуморява ли се -  все пак това е вид 

натоварване? 

В даден момент всички се преуморяват - учителите, защото трябва да 

подготвят материали, които да са адаптирани към съответната платформа, да 

проверят заданията, а след това и да попълнят няколко различни форми на 

отчет. Учениците също се преуморяват, тъй като са затрупани със задачи за 

самоподготовка.  



Добре ли се справят учениците с материала чрез ползването на 

видеоклипове, презентации и др.? 

Моят опит показва, че тези, които искат, могат да се справят с материала, 

независимо от начина на обучение. Тези, които не желаят, не се справят и в 

стандартното обучение.  

Учениците предават ли навреме своите задачи? 

Не всички, но това е въпрос на желание, на отношение към учебния процес и 

чувство за отговорност към себе си най-вече.  

Как трябва да се подходи към децата, за да бъде разбран материалът? 

Според мен всеки учител има собствен подход, който не зависи от това дали е 

във виртуална или реална среда. Едва ли някой ще се промени драстично 

заради различната учебна среда.  

Всички ли успяват да се включат за тестове, видеоконференции и 

чатове? 

Всички, които НАИСТИНА желаят. Както се казва “Когато има желание, има 

и начин. “ 

  

 


