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Във връзка с обявеното извънредно положение в РБългария, ръководството на
БПГ "ИЧКО БОЙЧЕВ" - БЛАГОЕВГРАД съобщава:
Уважаеми учители, родители и ученици,
БПГ "Ичко Бойчев" - Благоевград от 16.03 - 29.03.2020г. преминава в
неприсъствено
електронно
обучение
чрез
платформата
https://sites.google.com/site/informaticbpg, като се спазва досегашния график на
учебното разписание за II-я учебен срок на 2019/20г.
Всички ученици, родители и педагогически и непедагогически персонал е
необходимо да следят съобщенията и информацията, публикувана в
електронните платформи и да спазват официалните нареждания във връзка с
обявеното извънредно положение в РБългария.
Класните ръководители да проучат и да информират в понеделник 16.03.2020г., ръководството на БПГ "Ичко Бойчев" - Благоевград - дали има
ученици без достъп до интернет.
Учителите по учебните предмети да преструктурират учебното съдържание с
цел осигуряване на възможност за преподаване и усвояване. Овладяването на
учебния материал е от особено важно значение за учениците от класовете,
подлежащи на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити.
Всички учители да подготвят вариант за изпращане/качване на електронни
материали (презентации, тестове, задачи за упраженение, материали за
самоподготовка, снимки , видеоуроци и/или линкове към електронни ресурси
и др., за да може на 16.03.2020г.-понеделник, да се обсъдят предложенията и
да се вземе окончателно решение за формата на електронно обучение за
гимназията чрез платформата на https://sites.google.com/site/informaticbpg. Да
се обмислят варианти за алтернативни начини за комуникация между учители
и ученици, които да извършават регистрацията по времеви график между тях,
с оглед спазването на учебното разписание.
Учителите ще използват и електронния дневник „Админ Плюс“ и по техен
избор други платформи за онлайн обучение, социалните мрежи чрез групите
на класовете, вайбър или друга комуникация в реално време. Обучението от

разстояние ще бъде прецизирано от учителите и ще включва ново учебно
съдържание, самоподготовка, консултации,тестове,работа по проекти.
Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави
нужната допълнителна информация.
Скъпи ученици, поводът да сме разделени не е особено добър, но нека да
използваме предстоящите седмици заедно да затвърдим и упражним учебния
материал по всички учебни предмети. Това ще подпомогне успешното
полагане на вашите изпити и успешното приключване на годината. Бъдете
активната страна в това обучение!
Уважаеми родители, разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме
децата да се запознават с учебното съдържание, предоставено им по различни
канали от учителите им.
Ако има ученици, които ще бъдат затруднени по някаква причина да ползват
електронните ресурси, нека своевременно информират класните ръководители
или мен, за да осигурим и тяхното обучение.
Аз оставам на ваше разположение през цялото време за въпроси и
уточнения./0894 506692/

Заедно ще се справим с новата ситуация !
Бъдете здрави!
Антон Драгоев
Директор на БПГ "Ичко Бойчев" - Благоевград

