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ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА  

   

1. Наименование на програмата:  

Създаване на електронни тестове  

2. Програмата е насочена към:  

          Учители – начален етап  

          Учители – прогимназиален етап  

          Учители – гимназиален етап  

          Заместник-директори  

          Ръководител направление ИКТ  

          Педагогически съветници, психолози  

          Възпитатели в общежитие  

          Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители  

          Учители - целодневна организация  

3. Анотация на програмата:  

3.1. Кратко описание на програмата  

В отговор на необходимостта от модернизиране и хармонизиране на образователната 

ни система със световните и европейските стандарти са приетите с ПМС № 81 

Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и 

комуникационните технологии в българските училища. Практическото им реализиране 

е насочено към формирането на личности, които да са уверени, творчески и 

продуктивни потребители "на новите технологии, в частност на ИКТ. В 21 век е 

немислимо игнорирането на ИКТ. Използването на електронни тестове с цел изпитване 

или просто получаване на обратна връзка е начин, който спестява време и показва 

информация за всеки ученик непосредствено след приключване решаването на теста.  

3.2. Цели на програмата  

Глобална цел: Придобиване на академична, педагогическа и комуникативна 

компетентност Специфични цели:   

1. Придобиване на основни теоретични знания за създаване на електронни тестове.  

2. Овладяване на компетентности по прилагането на информационните и 

комуникационните технологии, както и знания за възможностите и механизмите на 

приложението им в процеса на повишаване на качеството на учебния процес.   

3. Придобиване на увереност за работа с платформи за създаване на тестове.   

4. Развиване на нови практически ИКТ умения.  

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 платформите. 2. Изграждане на практически умения за 

създаване на електронни тестове. 3. Разработване на собствен проект по избран 

софтуер.  

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

Интернет, специфичен софтуер, учебни материали, мултимедия, работни листове, 

лаптоп/компютри  

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:  

40 % теория, 60 % практика с включено време за работа по самостоятелен проект  

4. Компетентности, които ще бъдат придобити  

          Академична  

          Педагогическа  

          Организационна  

5. Форми на обучение:  

          Присъствена  

          Дистанционна  

6. Продължителност на обучението : 16  

7. Брой квалификационни кредити : 1  

8. Начин на завършване на обучението:           Защита на проект  

9. Списък на обучителите*:  

Елена  Иванова  Налбантова  

  

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  
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