Сдружение "Образование без граници БГ-2012"
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1.

Наименование на програмата:

Office 365
2.

3.

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
Учители - целодневна организация
Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата
В 21 век е немислимо игнорирането на ИКТ. Използването на Офис 365 дава
възможност на всяко училище да бъде в крак с времето, както и да оптимизира голяма
част от вътрешно училищните процеси като комуникация, съхранение на училищни
документи, работа в екип едновременно върху документи
3.2. Цели на програмата
Обща цел: Запознаване с възможностите на Office365 за внедряване в работата на
съвременния учител. Специфични цели:
1.
Придобиване на увереност за работа с платформата.
2.
Развиване на нови практически умения за работа с Office365.
3.
Използване на платформата за повишаване на качеството на учебния процес в
класната стая.
4.
Подобряване на организационните компетенции на съвременния училищен
администратор и учител.
3.3. Методи на обучение
работа в малки групи, споделяне на добри практики, мозъчна атака, дискусии,
ситуативно обучение, проблемно обучение, ролеви игри, самостоятелна работа, работа
по проект.
3.4. Индикатори за очаквани резултати
1. Свободно боравене с платформата. 2. Изграждане на практически умения за работа с
приложенията в Office365. 3. Разработване на собствен проект по избрано приложение.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Интернет, работни материали-работни листове, презентации, мултимедия,
лаптоп/компютър
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
40 % теория, 60 % практика с включено време за работа по самостоятелен
проект
4.

6.

Компетентности, които ще бъдат придобити
Академична
Педагогическа
Организационна
Административна
Форми на обучение:
Присъствена
Дистанционна
Продължителност на обучението : 16

7.

Брой квалификационни кредити : 1

8.
9.

Начин на завършване на обучението:
Списък на обучителите*:

5.

Елена

Защита на проект

Иванова

10. Лице за контакт:
Име, презиме, фамилия: Георги Спасов Шошев
Актуален адрес: Ул. Ангел Кънчев 2
Телефон: 0877787903
Адрес на електронна поща: shoshev03@gmail.com

Налбантова

