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 ОУ „Христо Ботев“ с. Ръжево Конаре участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Дейностите по проекта са 

насочени към придобиване на умения за работа в дистанционна форма на обучение, когато това 

се налага. В нашето училище използваме за онлайн обучение платформата Майкрософт Тиймс, 

което обучение  се финансира от Министерството на образованието и науката. По проекта 

участваме в Дейност 1, Дейност 2 , Дейност 3 и Дейност 4. По Дейност 1 училището получи 

устройства, които да бъдат предоставяни на ученици, които не разполагат с такива, при 

необходимост от дистанционно обучение. 

 Предвиждаме обучение и за учениците, които през учебната 2021/2022 година са в първи 

клас.   

 Бяха доставени и служебни устройства за учители.  

 По проекта са получени 7 лаптопа за ученици, 1 таблет за ученици и 5 лаптопа за учители. 

По Дейност 2 през месеците юни и юли 2021 година  беше проведено обучение на 29 ученици от 

първи, втори и трети клас за работа с платформата Майкрософт Тиймс.  По Дейност 3 беше 

проведено обучение на 9 учители от училището за придобиване на допълнителни умения за 

обучение от разстояние в електронна среда. Дейност 4 е насочена към родителите на нашите 

ученици, за работа с платформата Майкрософт Тиймс. По този начин всеки  ще може по-

ефективно да подпомага своето дете, когато сме принудени от обстоятелствата да учим 

дистанционно. Предвидено е сформирането на 5 групи от по 5 родители на ученици от първи до 

четвърти клас или общо 25 родители. Обучението ще се провежда в сградата на ОУ „Христо 

Ботев“ с. Ръжево Конаре и е в рамките на 2 астрономически часа. Ще се провежда във време, 

удобно за работещите родители, т.е. вечер или през почивните дни. 
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