Ръководство за повишаване на
технологична зрялост на училище

Какво е технологична зрялост
на училище?
Под термина „технологична зрялост“ Школо обобщава
няколко критерия, които са в основата на дигитализацията
на едно училище посредством платформата.
В случай че тези критерии са изпълнени, вашето училище е
достатъчно напреднало в процеса по дигитализация и може
да премине изцяло на електронен дневник от 15.9.18 г.

Критерии за технологична
зрялост според Школо
Ниво 1
1. Интеграция на база данни в платформата, обучение и
цялостна регистрация на педагогически персонал (95%
регистрирани учители);
2. Въведени родители в платформата (95% въведени
данни за родителите в платформата);
3. Въвеждане на учебно разписание и програма за
съответния срок, за всички класове (100%);

Критерии за технологична
зрялост според Школо
Ниво 2
1. Въвеждане на поне 15 оценки на ученик;
2. Успешна регистрация на родители (над 70%);
3. Въвеждане на график за контролни работи и родителски
срещи в платфомата (100%);

Критерии за технологична
зрялост според Школо
Ниво 3
1. Между 80-95% учителска активност* в платформата;
2. Генериране на справка за седмична активност на
учители;
3. Генериране на справка за НЕИСПУО през Школо;
4. Генериране на справки към РУО през Школо;
•

Терминът „Учителска активност“ означава ежеседмичната активност на всички учители в
платформата, което може да бъде следено от Статистики>Справки>Учителска активност. Целта е
всички учители да имат седмична активност, в която да вкарват натрупаните отсъствия и оценки.
Това ще даде възмжоност за генериране на справки за НЕИСПУО и РУО с няколко клика.

Критерии за технологична
зрялост според Школо
Ниво 4 (бонус)
1. Всички учители имат инсталиран Shkolo app (това
означава, че всеки има smartphone или tablet, от които
може да работи;
2. Средното закъснение за въвеждане на отсъствие и
отсъствия е по-малко или равно на 1 ден;
•

Ниво 4 не е задължително за предминаване изцяло на е-дневник на работа на едно училище от
15.09.2018, но демонстриращо най-високо ниво на технологична зрялост, което може да послужи
като стимул за учителите и като добро имиджово представане на училището в привличането на
нови ученици от 2018/19г.

Мониторинг за ниво на
технологична зрялост
От 7.3.18 екипът на Школо поставя всички училища под
период на мониторинг за развитие на технологичната
зрялост. Мониторинг периодът ще продължи до 30.6.18г.
Екипът на Школо.бг ще провежда регулярни разговори и
консултации с директори по какъв начин биха могли да се
повишат цялостното ниво на дигитализация в училището,
така че от 15.9.18г. училищата да могат да преминат изцяло
на електронен дневник.

Мониторинг за ниво на
технологична зрялост
Първа стъпка:
Достигане до Ниво 1 (задължително)

Втора стъпка
Достигане до Ниво 2 (задължително)
Трета стъпка
Достигане до Ниво 3 (задължително)
Трета стъпка
Достигане на Ниво 4 (препоръчително)

Ниво 3 на технологична зрялост
При успешно достигане на Ниво 3 от училището, екипът на
Школо ще издаде сертификат за успешно достигане на найвисоко ниво на технологична зрялост.
Този сертификат може да послужи пред учители,
обществен съвет, училищно настоятелство и РУО като
официален документ относно готовността на училището да
предмине изцяло на електронен дневник на работа от
15.9.18г.

Обучителни клипове
на Школо
1. Въведение
https://youtu.be/GIzPuMxLea0
2. Въведение (част 2)
https://youtu.be/f122tNaKeU0
3. Дневник - оценки
https://youtu.be/v3l8CQP0OuE
4. Дневник - отсъствия
https://youtu.be/fV7gQmR9R0w
5. Дневник – отзиви
https://www.youtube.com/watch?v=hB
E_DNKkies&feature=youtu.be

6. Дневник - програма
https://youtu.be/bagqF8pULnY
7. Дневник – контролни и
родителски
https://youtu.be/ZEmdT4VgvPE
8. Дневник - ученици
https://youtu.be/kZR76KN40qI

11. Модул Учебни материали
https://youtu.be/iGbsg9Mowvo
12. Модул Събития
https://youtu.be/CdjcnEBpsnY
13. Модул Статистики
https://youtu.be/Gri87V9Em8o
14. Модул Администрация
https://youtu.be/WdIy58I5b34

9. Дневник – наказания и обща
подкрепа
https://youtu.be/OrxDw-_0Zls

15. Модул Съобщения
https://youtu.be/o3kbSyj4cf8

10. Дневник - НВО и ДЗИ
https://youtu.be/QDRAu0w09VY

16. Профил и изход
https://youtu.be/Q0tfkk7paH0

Технологична зрялост
Екипът на Школо ви пожелава успех в процеса по дигитализация!
Сигурни сме, че при правилна мотивация на учителите, при подробни
разяснения и последователна работа вашето училище ще успее да
премина изцяло на е-дневник от 15.9.18г.
В случай на въпроси от ваша страна, може да се свържете по мейл или
телефон с вашия Школо консултант – Кристина Спасова, Диляна
Ралевска, Мелани Георгиева, Симеон Предов.
Поздрави,
Екипът на Школо

