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УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ, 

Езиково – говорното развитие на децата и учениците може да бъде подкрепено онлайн 

и опит за това вече има в много страни по света. 

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решение за бърза и надеждна 

комуникация. 

Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за 

пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. 

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата 

подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и 

ръководството на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас. 

Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат 

използвани.  

Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн 

обучение в реално време и електронна комуникация. 

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на 

информация между учители и родители. 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия 

интерес на детето. 

 

Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение. 

Ако има проблем с влизане в електронната платформа, изпращайте съобщение на  

svetla.todorova68@abv.bg  с името на ученика и класа. 

 

Светла Тодорова – логопед 
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А сега някои интересни за офф – лайн  игри за забавление. Те са посветени на магията 

на българските народни приказки. 

Това е линк към PDF формата - 

https://www.facebook.com/groups/319227242388138/post_tags/…  

 

https://www.facebook.com/pg/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%

D0%B0%D1%89%D0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%9E%D0%A3-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-

%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-

%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-

%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D

0%B5-566005126800459/photos/?tab=album&album_id=1240038669397098 

 

Не трябва да позволяваме на отрицателните емоции да ни 

превземат, защото животът е хубав, животът е ценен и трябва да 

се насладим на всяка секунда. 


