
 

Школа по математика „Аз мога“ – гр. София 

 

 

 Уважаеми родители, школа по математика „Аз мога“ не е под 

ръководството на МОН. Всички решения за методиката на обучение и начините 

на провеждане на обучението (онлайн или присъствено) се взимат от 

управителя на школата. Ние не сме длъжни да се съобразяваме с решенията 

на МОН. 

В тази връзка бих желала да ви информирам за обученията, които ще се 

проведат през учебната 2020 – 2021 година.  

Обученията стартират на 3 октомври присъствено. В случай, че има грипна 

ваканция, занятията в школата могат да се прекратят за определен период от 

време и да се наваксат с удължаване на периода за обучение. Удължаването е 

възможно най-късно до 21.05.2021 г. т.е. последният ден за посещение не може 

да е след посочената дата. 

В случай, че изникнат непредвидени обстоятелства, които да налагат по-дълго 

затваряне на школата и невъзможност за присъствено обучение (извънредно 

положение, епидемична обстановка и др.), имаме възможност за онлайн 

обучение. 

Единствената институция, която може да ни забрани присъствено обучение е 

РЗИ чрез затваряне на учебни заведения, школи, детски градини и др. в 

условията на извънредна ситуация. 

„Живият“ контакт между ученика и учителя, контактът между децата е от 

изключителна важност за успеха на едно обучение. Аз, като преподавател, не 

съм привърженик на дистанционното обучение при ученици от 1 до 4 клас. В 

школата използваме методи на обучение, които се базират на непрекъснато 

общуване ученик-учител, ученик-ученик, които при дистанционното обучение са 

сведени до минимум. Ние залагаме на сензорния подход (детето да пипне, да 

усети), учене чрез преживяване, игрови модели, непрекъсната обратна връзка 

ученик-учител за нивото на придобитите знания. Въпреки, че работим в групи, 

индивидуалния подход е силно застъпен. При дистанционното обучение всичко,  

изброено до тук,  е много трудно да се случи.  

В школата се работи като се спазват всички предпазни мерки. 
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