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ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1.       Наименование на програмата:

Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални
умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн
съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се

2.       Програмата е насочена към:
          Учители – начален етап
          Учители – прогимназиален етап
          Учители – гимназиален етап
          Директори
          Заместник-директори
          Ръководител направление ИКТ
          Педагогически съветници, психолози
          Учители - предучилищно образование
          Учители - целодневна организация

3.       Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата
Програмата е насочена към преподаватели които ще преподават дигитална грамотност за учащи се, като
обучението е предвидено за преподаватели които нямат специфичните знания, или техните знания са
остарели спрямо развитието на цифровите технологии. Обучението също така е предвидено за
преподаватели, които имат общи знания, но на които са необходими специфични такива. Обучението
включва базови познания по Интернет структурата и ползване, както и най-популярните софтуери за
текстообработка, електронни таблици, създаване на презентации и видео или аудио съдържание.
Обучението по програмата ще включва теория и практика за направа на уроци, презентации,
видеосъдържание и тестове към уроците. Ще бъдат разгледани методи за дигитално системи за
оценяване на знанията и работата на учениците, както и изготвянето на примери.

3.2. Цели на програмата
Основната цел на обучението е придобиване на необходимите знания за провеждане на уроци по най-
популярните софтуери за текстообработка, електронни таблици, създаване на презентации и видео или
аудио съдържание. Подцел 1: Познаване на съвременните дигитални технологии и начина на работа с тях.
Подцел 2: Познаване на популярни технологии и софтуери, които са необходими за дигиталната
грамотност на учениците. Подцел 3: Практически опит със софтуери за текстообработка, електронни
таблици, създаване на презентации и видео или аудио съдържание, които са важни за дигиталната култура
на учениците. Подцел 4: 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 принципите на работа и възможностите на съвременните технологии. 2. Познаване на
популярни технологии и софтуери, които са необходими за дигиталната грамотност на учениците. 3.
Практически опит със софтуери за текстообработка, електронни таблици, създаване на презентации и
видео или аудио съдържание. 4. Познаване на водещата практика в използването на дигитални
технологии в учебният процес. 5. Познаване на основните мерки за безопасно ползване на Интернет.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
1. Материали за обучение 2. Компютърни системи с интернет достъп
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3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
60% теоретична част; 40% практическа част

4.       Компетентности, които ще бъдат придобити
          Педагогическа
          Организационна
          Комуникативна
          Други (моля, посочете): Компютърни умения
5.        Форми на обучение:
          Частично присъствена
6.       Продължителност на обучението : 32

7.       Брой квалификационни кредити : 2

8.        Начин на завършване на обучението:
          Защита на проект
9.       Списък на обучителите*:

 ЕГН Име Презиме Фамилия
1 7107268460 Александър Недялков Кирков
2 8107234755 Деяна Йовкова Пейкова
3 8608036840 Евтим Илиев Илиев
4 8907027145 Илия Георгиев Вукарски

* Документите по реда на т. 2 от Заявлението - Приложение № 27 към чл. 90, ал. 1 от Наредба 15, са
приложени отделно към Заявлението

10.   Лице за контакт:

Име, презиме, фамилия: Георги Спасов Шошев

Актуален адрес: София, ул. Ангел Кънчев 2

Телефон: +359 877787903

Адрес на електронна поща: edubg2012@gmail.com

 

 

 

10.6.2020 г.

87630059

1
2
3
4




