,

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ”
2500, гр. Кюстендил, ул. “Проф. Георги Паспалев” № 11;
тел.: 078/ 55-22-59, 0886 414 810, e-mail: office@pmgkn.com
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С решение №584/20.08.2020 г. на Министерския съвет на основание чл.38, ал.6 и чл.39, ал.5 от ЗПУО ПМГ
„Проф. Ем. Иванов“ в град Кюстендил е включена в списъка на иновативните училища в Република България за
учебната 2020/2021 година (аналогично решение №479/05.08.2019 г. на Министерския съвет за учебната 2019/2020
година). Проектът “Ние и гласът на времето” цели внедряване на иновативни елементи в организацията на
училищната среда за постигане на единство между академичните постижения, социално-емоционалната
зрялост на учениците и развитието на индивидуалните образователни потребности и интереси.

Въведохме:
1. Организация на учебните часове в занимания.
Учебният ден е разделен на най-много 4 занимания от по два учебни часа, защото търсим
повишаване на ефективността чрез промяна в организацията на учебния час с повече възможности
и време за провеждане на интересни предизвикателства за учениците, поощряваме прилагането
на нови методи на работа - проблемно-ориентирано обучение и елементи на социалноемоционалното учене в клас. Очакваме това да подобри качеството на образованието в посока
овладяване на повече компетентности.
Не на последно място тази организация на учебния ден е много по-щадяща за здравето на
учениците, защото:
 Намалява се драстично броят на учебните предмети, по които има занимания в един
учебен ден – това означава по-лека раница, по-малко домашни за деня;
 Намалява се броят на превключванията от тема в тема – по-щадящо е за психиката на
децата, по-оптимално е за усвояване на компетентностите;
 Намаляват се броят на звънците – доказан стресов фактор върху психичното здраве
на младите хора ( а и на учителите);
 Осигурява се по-спокоен темп на работа в училище – фактор за осигуряване на
безопасни и здравословни условия на труд и за учениците и за учителите.
 Дава възможност в рамките на учебния ден за по-големи прекъсвания (междучасия)
за хранене.
2. Нова организация на класното ръководство.
Зам.-директорът по приобщаващо образование пое всички функции, свързани със
следенето, обработването и отчитането на отсъствията на учениците, както и тези по планирането и
провеждане на мерките за тяхното намаляване; всички организационни ръководни функции по
приобщаващо образование.
Освободеният от обемната административна работа класен ръководител има възможност
по-пълноценно да се посвети на работата си с децата. Електронният дневник и платформата G Suite
for Education ни позволиха незабавна връзка с учениците и родителите, с учителите и
администрацията.
3. Промени в извънкласната дейност - разнообрази се с външни ръководители и теми,
които са по-пряко свързани с реалните процеси в живота. Работим по много проекти – европейски
и национални.
Реализирането на иновативните промени ще става постепенно за време от 3 години и след
всяка стъпка ще следва анализ и евентуална корекция. Затова от изключително значение е Вашето
участие с наблюдение, обсъждане и предложения.

В условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка в периода
от 16 март 2020 година до 30 юни 2020 година училището провеждаше образователен процес от
разстояние в пълен обем – синхронно, с отразяване на присъствие в електронен дневник,
оценяване, извънкласни занимания по интереси, клубове и училищни мероприятия. Към днешна
дата наблюдавахме и анализирахме положителните и отрицателните страни на обучението от
разстояние в електронна среда. Не сме спрели да подобряваме уменията на учителите и учениците
за това. Адаптираме старите си методи, откриваме и усъвършенстваме нови такива.
С оглед на перспективите пред този вид обучение не само в контекста на пандемията от
КОВИД-19, но и с оглед на търсенията за нов вид образователен процес (насочен към
компетентности и не спиращ пред граници и разстояния) , ПЛАНИРАМЕ да разширим нашата
иновация в посока, предвидена в чл. 115а, ал. (2) на ЗПУО и чл. 70, ал. (5) на Наредба №9 от 2016
година за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (последни
изменения обн. ДВ бр.87 от 9 октомври 2020 г.), т.е.предлагаме: В одобрената за ПМГ „Проф.
Емануил Иванов“ училищна иновация като неин елемент да се включи възможността
присъственото обучение в училището за учениците от 5. до 12. клас в дневна и комбинирана
форма да бъде съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не
повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече
учебни предмети, за които това е приложимо.
Мотиви и очаквани резултати:
- Нашите ученици се нуждаят от развиване на компетентности за учене в електронна среда от
разстояние, защото това би им дало достъп до множество възможности за виртуално посещение
на семинари, обучения, дискусии в зависимост от интересите им – без ограничения за езика,
времето и територията. И това е умение, което ще им бъде необходимо през целия живот, в
който дигиталните технологии стават част от ежедневието.
- Прогнозите са за необходимост периодично в рамките на присъственото обучение в училище да
се преминава към обучение от разстояние в електронна среда. Нашата преценка е, че по-добре
е да се подготвяме за това контролирано и планирано, а не само по необходимост.
- Имаме готовност сред учителите и учениците за това.
- В Плана за организиране на учебната 2020/2021 година в условията на извънредна епидемична
обстановка на основание на Насоките на МОН и МЗ сме включили такава мярка.
Уточняваме, че става дума само за до 20% учебни часове в електронна среда от разстояние по
преценка и до 30 седмици годишно.
Желаем да се възползваме от тази възможност незабавно на основание §7 на Преходните и
Заключителните разпоредби от Наредба №9/2016 на министъра на образованието.
Училищният проект за разширяване на иновацията трябва да съдържа декларации от родителите.
Надяваме се да подкрепите нашите усилия.
За целта: Очакваме да върнете в училище попълнената декларация до 26.10.2020 г. (Формулярът
ще бъде раздаден на учениците от класните им ръководители)
В каква среда ще учат нашите ученици/Вашите деца зависи и от Вашата съпричастност към нашите
огромни усилия да направим училището по-полезно, уютно, добре организирано и интересно място за
младите хора.
Бъдете здрави!
Елена Стоилова, директор
20 октомври 2020 година,
град Кюстендил

