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Как родителите могат да помогнат при дистанционно обучение? 

Когато ученето и обучението не се извършват в училище, това е предизвикателство за 

всички в семейството. За да успее това, родителите могат да помагат, да се създадат добри 

рамкови условия. Училището на детето е сравнимо като собствената работа/професия и 

така домашната дневна стая по възможност в определени периоди се превръща в голям 

офис. 

База за ученето в къщи е структурата и реалистично изискване към себе си и децата. Не 

целия брой учебни часове, но 3–4 часа са възможни. 

Контролен списък дистанционно обучение   

1. Структура:  
• Фиксирано време: 

o Своевременно ставане и закусване 

o Организиране фиксирано време на бюрото/масата за хранене 

o Регулярно правене на малки и големи паузи и също сменяне на 

"предметите" → поставяне на будилник 

o Изготвяне на дневни и седмични планове – отмятане на извършеното 

o За баланс осигурете също и „аналогични“ дейности (престой на вън, спорт, 

игри...) 

2. Учебна среда 
• Обзаведете по възможност спокойно място (собствена стая с бюро, стол и 

необходимите материали би било идеално) 

• Особено при видео конференции собствено помещение помага 

• Реализирайте по възможност стабилна интернет връзка 

• Предоставяне на материали 

o Наемете PC / таблет / телефон, купете използвани, купете по Коледа 

o Помислете за закупуване на принтер с други семейства  

o Уредите трябва да са заредени, функционално способни и известни  

o Закупете си слушалки (например при разпродажба за 3 евро)  

o Проверете, моливи, блокове и патрони итн.  

o Проверете папките (съдържание, правилно изписани, всичко прикачено)  

3. Подкрепа 
• Родителите не трябва да обясняват или да заместват учителите, а да мотивират и 

подкрепят децата  

o Оставете да ви покажат нещата: Домашни работи / дневни задачи / IServ  

o Насърчавайте други приятели да попитат, евентуално учителите през IServ  

o Информирайте учителите при проблеми / нови информации 

• Набавете / предайте най-новата информация 

o Начална страница / групи на родители / IServ 

• Похвалете и направете предложения за подобрение 


