
 

 

 

Nazwa Wirtualna klasa w szkole 

Wprowadzenie Szkoła nr 76 w Sofii w Bułgarii zapewnia uczniom, którzy nie 

mogą uczęszczać na regularne zajęcia przez określony czas, 

konsultacje online na żywo w VEDAMO Virtual Classroom. Sesje 

nadrabiające zaległości w czasie rzeczywistym prowadzą do 

lepszych wyników uczniów i zaangażowania rodziców. 

Często nauczyciele, rodzice i uczniowie mają trudności, gdy 

dzieci muszą nadrobić zaległości po nieobecności na zajęciach. 

Gdy dzieci opuszczają zajęcia, muszą zadzwonić do swojego 

nauczyciela lub rodziców kolegów z klasy, co jest również 

niedogodnością dla nauczycieli. Niektóre inne wyzwania, przed 

którymi stają to: 

• Informacje, które otrzymują rodzice, są często 

niewiarygodne, 

• Nauczyciele nie mogą odpowiedzieć natychmiast, 

• Rodzice nie są zawsze w pełni poinformowani 

• Rodzice chorych dzieci nie szukają wystarczająco 

regularnie informacji 

• Uczniowie mają trudności z nadrabianiem zaległości, co 

wpływa na ich oceny. 

Kierownictwo szkoły zdecydowało się na rozpoczęcie 

korzystania z wirtualnej klasy jako sposobu na poprawę 

wyników uczniów. Zmniejszyło to również poziom stresu dzieci, 

które musiały nadrobić to, czego przegapiły w klasie. 

Rodzaj zaangażowanej 

instytucji / poziom 

Kształcenia 

Szkoły 

Nazwa zastosowanej 

metodologii 

Połączenie wideokonferencyjne w czasie rzeczywistym 

zapewniające aktywny udział w Internecie wszystkich 

nieobecnych dzieci 

Wizualizacja treści nauczania za pomocą tablicy interaktywnej w 

wirtualnej klasie i jej odtwarzacza multimedialnego. 
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W przypadku korepetycji online z więcej niż jednym uczniem 

nauczyciele przydzielają indywidualne zadania w pokojach 

spotkań. 

Rodzaj prowadzącego 

zajęcia 

Nauczyciele szkolni 

Używane narzędzie / 

narzędzia 

Wirtualna klasa 

Główne wyzwania, 

kluczowe cele i czynniki  

Przedstawienie innowacyjnych narzędzi nauczania 

Opracowanie nowych, atrakcyjnych i skutecznych sposobów 

prezentacji materiałów edukacyjnych uczniom 

Promocja zmiany procesu nauczania / uczenia się poprzez 

wykorzystanie nowych technologii 

Promocja innowacyjnych metod nauczania 

Wyciągnięte wnioski i 

zalecenia 

Proces pracy został usprawniony w wielu obszarach: 

Wyniki w nauce uczniów wzrosły o 50%. Zwiększyło to poziom 

zaufania pomiędzy nauczycielami a rodzicami. 

Nauczyciele poprawili swoje umiejętności związane z 

technologią cyfrową. 

Wzrosło zaangażowanie rodziców w procesie nadrabiania 

zaległości, podobnie jak ogólne zaangażowanie rodziców w 

postępy uczniów. 

Wszystkie strony zaoszczędziły sporo czasu. 

Poprawiono komunikację między wszystkimi stronami. 

Kraj Bułgaria 

Nazwa instytucji / centrum 

edukacyjnego 

Szkoła nr 76 w Sofii, Bułgaria 
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