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СДРУЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ - БГ 2012” 

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Наименование на програмата: 

„Работа в електронна среда чрез използване на електронна платформа“ 

 

2. Програмата е насочена към: 

Учители 

Заместник-директори 

Директори 

Възпитатели 

Корепетитори 

Психолози 

Рехабилитатори на слуха и говора 

Треньори по вид спорт 

Логопеди 

Хореографи 

Ръководители на направление ”Информационни и комуникационни технологии“ 

Педагогически съветници  

 

3. Анотация на програмата: 

3.1. Кратко описание на програмата 

Обучителната програма ще запознае участниците с възможностите, които дават Microsoft Teams и 

Google Classroom за изграждане на среда за съвместно учене и сътрудничество в условия на 

обучение от разстояние. Участниците в обучението ще имат възможност да преминат през всички 

стъпки на работа с програмите — стартиране, създаване на екипи и класни стаи, добавяне на нови 

членове, създаване на канали, организиране на ученически бележник в Microsoft Teams, качване на 

материали в Google Classroom, преподаване на живо, споделяне екрана на своя компютър и др. 

 

3.2. Цели на програмата 

Участниците:  

- ще подобрят уменията си за работа и комуникация с екипи, планиране на събрание, работа с 

файлове и приложения;  

- ще усъвършенстват знанията и уменията си за подготовка и задаване на домашни работи и задачи, 

за провеждане на онлайн тестове при дистанционното обучение с платформите Microsoft Teams и 

Google Classroom. 

3.3. Методи на обучение 

Лекционна част за запознаване на възможностите на програмата и практически упражнения и 

задачи за изпълнение. 

3.4. Индикатори за очаквани резултати 

Формирани умения за работа в Microsoft Teams и Google Classroom и активно използване на 

различните функционалности на платформите. 

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:  
Компютри, проектор, добра Интернет свързаност 
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3.6. Съотношение междутеоретична и практическа част: 

30% теоретична част; 70% практическа част 

 

4. Компетентности, които ще бъдат придобити 

Организационна, Комуникативна, Административна, Педагогическа и Технологична 

5. Форми на обучение: 

Частично присъствена 

6. Продължителност на обучението: 16 

7. Брой квалификационни кредити: 1 

8. Начин на завършване на обучението: 

Други 

9. Списьк на обучителите* 

 Име Презиме Фамилия 

1 ДЕЯНА ЙОВКОВА ПЕЙКОВА 

2 ГЕРГАНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА 

3 ДИМИТРИНКА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА 

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

са приложени отделно към Заявлението 

 

10. Лице за контакт 

Име, презиме, фамилия: Юлиян Иванов Петров 

Актуален адрес: ул. Ангел Кънчев 2 

Телефон: 0877787902 

Адрес на електронна поща: edubg2012@gmail.com 
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