
Уважаеми родители и ученици, 

Регионално управление на образованието – гр. Бургас и представители на Консорциум 

„Дигитална раница“ ДЗЗД, представиха пред образователните институции от област Бургас 

създадената единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална 

раница“ и нейните възможности. 

Платформата е създадена по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден, 

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

 

Какви са възможностите на единна електронна платформа за образователни услуги и 

съдържание – „Дигитална раница“? 

„Дигитална раница“ предлага на учениците и родителите: 

- достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание;  

- възможност за улеснено провеждане на онлайн уроци чрез виртуални класни стаи; 

- информация за домашни работи, оценки, присъствия, бележките и заданията за самостоятелна 

работа; 

- лесен достъп до всички учебни материали; 

- дигитални уроци за учебници от I до XII клас;  

- богат набор от безплатно интерактивно дигитално образователно съдържание. 

 

Модули в „Дигитална раница“: 

-модул „Програма“ - учителите могат директно да стартират виртуални срещи за съответния 

ден и час. За всеки час се визуализира и учебната програма, заедно с учебното съдържание, 

налично по темата. 

-модул „Предмети“ – показват се всички предмети и класове на съответния учител, заедно с 

учебната програма и наличните разработени и одобрени уроци. 

-модул „Домашни“ - могат да се назначават задания за изпълнение от учениците, като учителя 

може да задава крайна дата, един или повече класове, към които да се насочат, като за учителя 

има пълна видимост към статута на зададените работи към всеки ученик. Към домашните може 

да се задава допълнително съдържание, което да бъде прегледано от ученика или да се 

прикачват файлове. 

-модул „Създай съдържание“ - учителите могат да създават уроци и да ги споделят свободно 

със своите ученици и колеги. 

-модул „Библиотека“ – събрано е наличното към момента готово дигитално съдържание, 

разпределено по класове, предмети и теми. Модулът ще се допълва и обновява непрекъснато 

както с уроците на учителите, така и с образователно съдържание със свободен достъп, 

предоставено от издателства и партньори на МОН. 

 

Достъпът до „Дигитална раница“ се осъществява на адрес https://edu.mon.bg/ чрез 

националните образователни акаунти на ученика в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя 

в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното 

образование /НЕИСПУО/. 

 

За да популяризираме всички възможности, които предоставя eдинната електронна платформа 

за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ пред членовете на училищната 

общност в СУ „Никола Вапцаров” гр. Айтос през месец март 2023 г. ще проведем срещи с 

всички учители, родители и ученици, на които колегите, взели участие в работните срещи, 

организирани от РУО – Бургас ще представят всички модули на „Дигиталната раница“: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fedu.mon.bg%2F%3Ffbclid%3DIwAR3rjPkDsppyA-jlbzviiHcTQsrKzuxBh9-0aD2rfYbhUgimHoAsyIUtIxI&h=AT3ZCJIWfqe1KxBJEq-QCdsekZUvHT3MwSH-WSB9p2SEqerDCDMmVWLeO_VKzqZaB2P1q0659sUU-vcbxCeTo1SQ2NexI6Ov53nlyN5LT87ZvqNe5Gq7rd8wIgzAExnmNama&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0TRWOPOeCf7MkuDAGuFQRRwkzvGsyLcSizKhxAbnz2wj2_-Z6e5nA2ardV1YQ-cO_NAz0DXK725u7LIVKCOKzdy2ssnzRKr8v16rCxelHI-Q43rX5NmkMW6r19KQUuvIWuUognCPZIS72NsypvSbdKA5MQpt51DHDw9e2v9DY9d0O4SltdVOZDI-pskPKjenpcYf2koKBp6ltLJQ

