Уважаеми колеги,
Бих искал да ви информирам за новостите, които ще предложим от следващата учебна
година на училищата, с които работим, и да ви помоля за вашето съдействие в нейното
разпространение сред училищата във вашия регион.
Благодарение на проект, който Център за образователни инициативи спечели по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“, екипът ни работи върху изграждането на
цялостен модел на използване на електронното образование в училище. Решението е
иновативно и ще предостави на училищата един общ пакет от интегрирани и взаимно
допълващи се и обменящи данни и информация уеб-базирани услуги.
Училищната платформата Училището БГ (http://u4ili6teto.bg/), която ние създаваме и
поддържаме за всяко едно отделно училище, от новата учебна година ще бъде
синхронизирана с два нови елемента:
1.

Облачно-базирана комуникационна и презентационна апликация (CViC), чрез която

преподавателите ще имат възможност за:
a.

Достъп до над 7000 дидактически материали с вградена интерактивност и над

1500 видео и аудио учебни ресурси;
b.

Лесна и бърза комуникация с родители и колеги; провеждане на консултации с

ученици през интерфейса;
2.

Електронен дневник

Данните, които ще могат да се обменят и синхронизират между елементите в предложения
модел, са, както следва:
1.

Класове и свързаните с тях преподаватели, групи, ученици, събития, комуникации;
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2.

Преподаватели и свързаните с тях класове, предмети, поставени оценки;

3.

Групи и свързаните с тях класове, преподаватели, ученици, събития, комуникации;

4.

Ученици и свързаните с тях клас, предмети, оценки по предметите;

5.

Родители и свързаните с тях ученици, събития, комуникации;

6.

Предмети и свързаните с тях преподавател, ученици, оценки;

7.

Оценки и свързаните с тях предмет, преподавател, ученик;

8.

Задания и свързаните с тях предмет, преподавател, ученик, оценки;

9.

Събития и календар и свързаните с тях участници (преподаватели, ученици, родители);

10.

Файлови хранилища и свързаните с тях ваши или споделени учебни ресурси, както и

цялата база от около 10 000 (десет хиляди) интерактивни дидактични материала, аудио и
видео;
В допълнение през апликацията CViC родителите ще могат:
● да бъдат автоматично уведомявани за оценките и забележките на децата;
● да бъдат известявани за престоящите събития от календара на децата за всеки
предмет и да проследяват тяхното изпълнение;
● ще могат лесно и бързо да бъдат организирани индивидуални или групови срещи и
консултации с тях;
Интегрираното решение ще бъде с променена визия от досегашната и достъпът до него ще
се осъществява през новия публичен сайт на услугата (http://classbg.online), който в момента
е в процес на изграждане. Всеки потребител ще има едно единствено потребителско име,
което ще му осигурява достъп до всяко едно от пространствата в общия пакет услуги.
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В заключение искам да споделя увереността, че въвеждането на цялостен модел на
използване на електронно образование в училище ще улесни преподавателите в тяхната
ежедневна работа и ще улесни бързото и навремено подаване на административни справки
и информация. За нас интегрирането на педагогическите възможности на платформата с
облачно-базирани услуги като достъп до многобройни и разнообразни учебни ресурси,
файлови хранилища, електронен дневник, виртуална класна стая и комуникационна среда, са
гаранция за качествено, модерно и иновативно образование.

С уважение:
Цветан Цветански, Председател на УС на Център за образователни инициативи
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