
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Наименование на програмата: 

НОВО, ЧАСТ ОТ МОДУЛ: Училище на бъдещето 

2. Програмата е насочена към: 

Учители – начален етап 

Учители – прогимназиален етап 

Учители – гимназиален етап 

Заместник-директори 

Ръководител направление ИКТ 

3. Анотация на програмата: 

3.1. Кратко описание на програмата 

Този курс да подпомага преподавателите при създаването на проекти за електронно обучение 

и учебни единици, разкривайки обучението не като процес на пасивно консумиране на 

съдържание, а като процес базиран на дейности, провеждащ се в интерактивна среда и работни 

ситуации, в които обучаемите са активно въвлечени при съвместното решаване на конкретни 

задачи и влияят на поведението си посредством двупосочна комуникация Това е първият курс 

от модул "ИКТ в образованието" Курсът дава основна информация за практическото използване 

на информационните и комуникационни технологии и системи за проектиране и провеждане на 

обучение. Фокусът е върху реализация на концептуалния модел за обучение чрез дейности в 

социално ориентирана технологична среда, която е в основата на професионалната 

спецификация IMS Learning Design. Курсът е предназначен да подпомага преподавателите при 

създаването на проекти за обучение и учебни единици, разкривайки обучението не като процес 

на пасивно консумиране на съдържание, а като процес базиран на дейности, провеждащ се в 

интерактивна среда и работни ситуации, в които обучаемите са активно въвлечени при 

съвместното решаване на конкретни задачи и влияят на поведението си посредством 

двупосочна комуникация. 

3.2. Цели на програмата 

- да подобри уменията на участниците да работят в интернет среда - да подобри компетенциите 

на участниците да се справят с различните видове виртуална образователна среда - да направи 

учебния процес по интегративен и привлекателен - да мотивира ученици и учители към 

споделяне на знания 

3.3. Методи на обучение 

Този курс е базиран изцяло на интерактивни методи, доколкото протича пред компютъра 

Основният подход е научаване чрез правене 

3.4. Индикатори за очаквани резултати 

- подобрени дигитални умения на участниците - преодоляване на стреса от виртуалната среда – 

засилена мотивация за прилагане на ИКТ в преподаването 

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



Поне един компютър на двама участници 

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част: 

3:1 в полза на практическата част 

4. Компетентности, които ще бъдат придобити 

Академична 

Педагогическа 

Комуникативна 

5. Форми на обучение: 

Присъствена 

Частично присъствена 

6. Продължителност на обучението : 16 

7. Брой квалификационни кредити : 1 

8. Начин на завършване на обучението: 

Презентация 

9. Списък на обучителите: 

Николай Чудомиров Нетов 

10. Лице за контакт: 

Име, презиме, фамилия: Райчо Благоев Рангелов 

Актуален адрес: ЖК Дружба, бл. 159, ап. 119 

Телефон: 0887620326 

Адрес на електронна поща: europartners2007@gmail.com 

13.2.2017 г. 


