
Коронавирус:
„Националното бедствие“,

засягащо,не само здравето ни,
а и редица други неща ,
като :икономиката и
образованието.



Болниците са препълнени …



А 
улиците,

университети
те,

училища
та

и щандовете 
празни…



Трябва ли да се 
притесняваме?

Или всичко това
 е медийна 
измама?



Не знам, 
 защото не съм 

доктор.



Но  знам 
едно!



Живеем в свят 
изпълнен 

с 
технологи

и



Които и без това ползваме,
всеки ден неправилно.



Време е да 
започнем 

да използваме

технологиите за
 полезни цели!



Всеки от нас 
разполага с:
лаптоп ,

компютър
,

Или поне със 
смартфон.



Моята идея 
е:



1)Преподаватели и асистенти 
да изпращат материали на pdf формат,включващи 

добре развити теми с много примери

2)В деня след изпратените материали
в moodle  да се провеждат консултации:

по всеки предмет в определен час, даден преподавател
да отговаря на въпроси по изпратения материал

4)Да се отменят почивните дни от 16.04 до 21.04 ,
както и първата (ако се наложи и втората )седмица
от лятната ваканция ,за да  преговорим нещата ,
които сме учили вкъщи и да наваксаме с изпитите

3)Да се задават домашни ,
които да предаваме в 

moodle.

Стъпка 4) има за цел 
обобщение на 

изпратените материали, а не 
повторното им преподаване! 



С какво предложението ми ще 
бъде полезно?

1)Няма да загубим времето, прекарано вкъщи.

2)Ще продължаваме да се развиваме

3)Понеже сме под карантина ,имаме
доста повече време за учене

4)Няма да се налага  да учим през цялото лято

5)При наличието на консултациите в moodle
няма да се налага на преподавателите да 

обясняват едно и също нещо многократно , а и 
Няма да им бъдат задавани въпроси в неудобно за тях време



6)С домашните ще се проверява
 дали материала е усвоен и 

7)Ще има време за всички изпити

8)Ще се научим да работим от вкъщи

9)Ще докажем , че има полза от технологиите

10)Няма да скучаем толкова време, 
чудейки се ,кой турски сериал да гледаме.

11)Ще бъдем достатъчно заети , за да 
не мислим за коронавируса!


