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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. СМЯДОВО 
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тел. 05351/20-90, e-mail sou_smiadovo@abv.bg 

_________________________________________________________________________________________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

за изпълнение на дейностите по проект  

BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

 

 

   През 2021 г. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово кандидатства и беше одобрено за участие 

в проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. 

Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. Общата стойност на финасирането по 

проекта за училището е на стойност 40 700,00 лв. 

 

 

 

   Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и 

приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на 

образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.       

   Специфичните цели са:  

- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна 

среда;  

- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-

ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на 

преподаване и учене;   

- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от 

разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.  
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   Основните дейности на проекта, по които се работи в училището са:  

    - Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за 

обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;  

    - Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за 

обучение от разстояние в електронна среда;  

     - Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за 

работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и 

др.);  

     - Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. 

1. През лятото на 2021г. по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи“  на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово са предоставени 

76 преносими технически устройства, както следва: 

 Ученически лаптоп модел Dell Latitude 3190 Education 2-in-1 – 30бр. 

 Ученически таблет: 

- модел Lenovo/Lenovo Tab M8 HD(2
nd

 Gen)/ Android 9.0 Pie – 23 бр. 

- модел ShareVDI/Tablet T1/ Windows 10 – 7 бр. 

 Лаптоп за педагогически специалисти модел Lenovo ThinkPad L14 Gen2, Windows – 16 бр. 

1. През изминалата учебна 2021/2022 година, след проучване нуждата на учениците от 

технически устройства, по проекта са раздавани следните технически  устройства: 

  Ученически лаптоп модел Dell Latitude 3190 Education 2-in-1 – 18 бр. предоставени на 

учениците от 8б клас /професионална паралелка, професия „Икономист-информатик“/ за 

използване при присъствено обучение. От тях един лаптоп е използван и за обучение в ОРЕС. 

 Ученически лаптоп модел Dell Latitude 3190 Education 2-in-1 – 12 бр. предоставени на 

учениците от  8а клас /профилирана паралелка, профил „Природни науки“/  за използване при 

присъствено обучение.  

 Ученически таблет модел Lenovo/Lenovo Tab M8 HD(2nd Gen)/ Android 9.0 Pie – 16 бр., 

предоставени на ученици от 1 до 8 клас за обучение в ОРЕС.  

2. Ученически таблет модел ShareVDI/Tablet T1/ Windows 10 – 7 бр. предоставени на 

ученици от 9 до 12 клас за обучение в ОРЕС.  

3. През учебната 2021/2022 година лаптопи по проекта са получили 15 педагогически 

специалисти, заявили нужда от техническо устройство. Всички устройства са използвани за работа 

при присъствено обучение, а 4 от тях са използвани и при обучение в ОРЕС.  

4. През учебната 2021/2022 учебна година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово  

са проведени следните обучения по проекта:  

 Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на 

умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно 

съдържание и др.): 

- обучение на 10 родители на ученици, вкл. от уязвими групи и на деца със специални 

образователни потребности, които изпитват затруднения при работа в електронна среда, с 

продължителност на обучението от 2 астрономически часа на тема: „Електронна платформа 

Teams“, разпределени в 2 групи; 

- обучение на 25 родители на ученици, които през учебната година се обучават в първи 

клас и изпитват затруднения при работа в електронна среда, с продължителност на обучението от 

2 астрономически часа на тема: „Електронна платформа Teams“, разпределени в 5 групи. 

 Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за 

обучение от разстояние в електронна среда: 
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- обучение на 30 ученици, които през учебната година се обучават в първи клас с 

продължителност на обучението от 4 учебни часа на тема: „Електронна платформа Teams“, 

разпределени в 6 групи. 

5. През учебната 2022/2023 година преносими технически устройства по проекта са 

получили: 

 16 педагогически специалисти, заявили нужда от устройство при провеждане на 

присъствени часове,  са получили лаптоп Lenovo ThinkPad L14 Gen2, Windows. 

 16 ученици от 9б клас /професионална паралелка, професия „Икономист-

информатик“/ са получили лаптоп Dell Latitude 3190 Education 2-in-1 за обезпечаване на 

образователния процес и подпомагане на обучението по професията. 

 14 ученици от 8б клас/професионална паралелка, професия „Икономист-информатик“/ 

са получили лаптоп Dell Latitude 3190 Education 2-in-1 за обезпечаване на образователния процес и 

подпомагане на обучението по професията. 

             В началото на учебната 2022/2023 година са проучени нуждите на учениците от технически 

устройства и спрямо предварително изработени критерии са изготвени списъци за раздаване на 

устройствата. 

6. През учебната 2022/2023 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово са 

проведени или се провеждат следните обучения по проекта: 

 Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за 

работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и 

др.): 

- завършило обучение на 21 родители на ученици, които през учебната година се обучават в 

първи клас и изпитват затруднения при работа в електронна среда, с продължителност на 

обучението от 2 астрономически часа на тема: „Електронна платформа Teams“, разпределени в 4 

групи. 

 Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за 

обучение от разстояние в електронна среда: 

- в процес на обучение на 25 ученици, които през учебната година се обучават в първи 

клас с продължителност на обучението от 4 учебни часа на тема: „Електронна платформа Teams“, 

разпределени в 5 групи. 

7. Ефективното изпълнение на дейностите по проекта през учебната 2021-2023г. не позволи 

прекъсване на образователния процес поради липса на устройства или поради затруднения при 

работа в електронна среда както на учениците, така и на родителите. Равният достъп до обучение от 

разстояние в електронна среда не само елиминира риска от натрупване на пропуски в усвояването 

на учебното съдържание, но и до голяма степен противодейства на риска от отпадане от 

образователната система в ситуация на продължително обучение от разстояние в електронна среда. 

Дейностите по проекта спомогнаха и за насърчаване мотивацията на родителите за по-активно 

включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на 

учениците в семейната среда. Осигурените по проекта устройства и провеждането на предвидените 

обучения не само обезпечават и подпомагат обучението в условията на кризи, но и осигуряват 

много добри условия за ефективност на обучението и по време на присъственото обучение на 

учениците.   

СУ „Св. св. Кирил и Методий“  

гр. Смядово 

 


