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ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1.       Наименование на програмата:

Безопасност в Интернет. Повишаване на дигиталната компетентност.

2.       Програмата е насочена към:
          Учители – начален етап
          Учители – прогимназиален етап
          Учители – гимназиален етап
          Директори
          Заместник-директори
          Ръководител направление ИКТ
          Педагогически съветници, психолози
          Възпитатели в общежитие
          Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
          Корепетитори, хореографи, треньори
          Учители - предучилищно образование
          Учители - целодневна организация

3.       Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата
Безопасност в Интернет е програма за обучение, която показва най-важните аспекти за безопасността на
децата и възрастните при ползване на Интернет, Социални мрежи, платформи за комуникация и други.
Обучението е фокусирано върху най-често срещаните опасности за децата, като заплахи, изнудване,
злоупотреба с лични и други данни, снимки и други. По време на обучението ще бъдат показани данни от
реални случаи, както и от анализи на международни организации. Също така, ще бъдат показани решения
за защита , както и добри практики за решаване на такива случаи.

3.2. Цели на програмата
� Основната цел на обучението е придобиване на базови знания относно опасностите, с които могат да се
сблъскат децата и възрастните при ползване на Интернет и социални мрежи. � Подцел 1: Получаване на
знания относно опасностите при ползване на Интернет услуги. � Подцел 2: Запознаване с начините на
защита. � Подцел 3: Разглеждането на добри практики и възможността им за прилагане според
училищните нужди.

3.3. Методи на обучение
� - Лекции � - Презентации � - Упражнения с компютър

3.4. Индикатори за очаквани резултати
1. Познаване на потенциалните опасности в Интернет и при ползване на социални мрежи. 2. Познаване на
методите на защита на личните данни и личното пространство. 3. Познаване на добри практики 4.
Познаване на държавните и общински структури които могат да от полза при инциденти с деца или
възрастни.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
1. Материали за обучение 2. Компютърни системи с интернет достъп

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
� 60% теоретична част � 40% практическа част.

4.       Компетентности, които ще бъдат придобити
          Организационна
          Административна
5.        Форми на обучение:
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          Частично присъствена
6.       Продължителност на обучението : 16

7.       Брой квалификационни кредити : 1

8.        Начин на завършване на обучението:
          Друго (моля, посочете): Задание за групова работа
9.       Списък на обучителите*:

 ЕГН Име Презиме Фамилия
1 7107268460 Александър Недялков Кирков
2 8608036840 Евтим Илиев Илиев
3 8907027145 Илия Георгиев Вукарски

* Документите по реда на т. 2 от Заявлението - Приложение № 29 към чл. 90, ал. 1 от Наредба 12, са
приложени отделно към Заявлението

10.   Лице за контакт:

Име, презиме, фамилия: Георги Спасов Шошев

Актуален адрес: гр. София, ул. "Ангел Кънчев" № 2

Телефон: 0877787903

Адрес на електронна поща: edubg2012@gmail.com
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