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УЧЕБНА ПРОГРАМА
СЪЗДАВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЛИЧЕН И УЧИЛЕЩЕН УЕБ САЙТ.
Предназначение: Учители – начален етап, прогимназиален етап, гимназиален
етап, ръководител направление ИКТ
Анотация:
Обучението дава възможност да се отговори на повишените изисквания към новата
роля на училището в информационното общество. Не подлежи на съмнение обаче, че
училището подържа интелекта на нацията, поддържа общочовешките ценности.
Последните данни на Националния статистически институт сочат, че у нас нараства
броя на потребителите които имат постоянна връзка с интернет. От една страна, броят
на учащите се и техните семейства, които активно използват интернет, постоянно
нараства. От друга страна, създаването и поддържането на училищен сайт не е лека
задача и изисква продължителен процес по проектиране и обработване на множество
информационни обекти.
Обучението – Създаване и поддръжка на личен и училищен уеб сайт, представя новите
технологии при създаване на уеб сайтове. Предлага професионалната и компетентна
гледна точка, която подпомага спецификата на създаване на Уеб сайтове, избор на
домей – безплатен или платен.
Обучението акцентира върху услугите предлагани от хостинг план – съдаване на
електронни пощи, поддомейни, управление на сайта, инсталации на WordPress. За
целите на обучението всеки обучаем разполага със собствен поддомейн на който
създава собствен сайт съдържащ авторски дизайн и банер, менюта, страници с
информация, публикации, галерия, хипервръзки,регистрационна и контактна форма.
В обучението се разглежда инсталация и приложението на плъгин Table Press.
2. Цел на обучението:
Придобитите познанията в областта Уеб дизайн и интернет програмирането водят до :
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Справяне в уеб среда и управление на интернет страницата на училището съобразно
изискванията на МОН.
Запознаване с иновативни образователни технологии, техники приложими за
образователно направление, учебния предмет или модул от професионална подготовка,
по който преподава
Запознаване с възможностите на информационните и комуникационните технологии и
механизмите за интегрирането и приложението им в образователния процес
Формиране на умения за прилагане на информационните и комуникационни
технологии в работата си, подпомагане и мотивиране на децата/учениците за
формиране на дигитални умения
Овладяване на техники за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на
презентационни умения в учениците
Формиране на отношение към специфичните потребности на деца/ученици, прилага
диференциран подход за обучение с цел подпомагане на ефективното учене
Формиране на з нания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомагане социалната

интеграция на деца/ученици със затруднения като инициира и организиране различни
форми на взаимодействие, изграждане взаимоотношения, основани на взаимно доверие
и уважение
3. Методи Решаване на казуси. Разработване на самостоятелни Уеб сайтове.
4. Индикатори за очакваните резултати от обучението – – разработени Уеб сайтове.
съобразени с техническите и методическите изисквания.
5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата.
Мултимедийни презентации, ресурсни материали, наличие на компютър и създаден
поддомейн за всеки участник в обучението.
6. Съотношение между теоретична и практическа маст

Балансирано разпределение на теоретичната, практико-приложната и дискусионната
част 1:3:1
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7. Компетентности, които ще придобият





Педагогическа
Организационна
Комуникативна
Административна

8. Форми на обучени


Частично присъствена

9. Продължителност на обучението и брой часове – 12 часа – два дни.
Обучението е разделено на сесии – по две сутрин и две след обяд. Всяка сесия
продължава по 1,5 часа с почивки между тях.
10. Брой квалификационни КРЕДИТИ – 1
11. Начин на завършване на обучението.
Защита на проект.

Автор на програмата и обучител Камелия Шуманова.
Гр. Благоевград ул. „Илинден“ 2б
0878304768
kameliashumanova@abv.bg
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ПРОГРАМА:
Учебни сесии

Теми по програмата:

Необходими
ресурси
Първи ден. Първа Избор на домейн – безплатен, платен. Компютър,
сесия - сутрин
Предимства и недостатъци. Регистрация мултимедия,
на домейн. Избор на хостинг план.
интернет
Втора сесия - сутрин

Как да използваме хостинг плана си Компютър,
пълноценно. Безплатни услуги.
мултимедия,
интернет
Инсталация на WordРress.
Компютър,
мултимедия,
интернет
Какво е CMS. Разработка на сайт с Компютър,
WordРress.
Използване
на
теми, мултимедия,
плъгини, менюта, джаджи.
ресурсни
материали, наличие
на компютър за
всеки участник в
обучението,
използване
на
интернет.
Създаване на галерия.Създаване на Компютър,
проучване – работа с One Drive.
мултимедия,
ресурсни
материали, наличие
на компютър за
всеки участник в
обучението,
използване
на
интернет.
Инсталиране на плъгинг. Работа с Компютър,
TablePress.
мултимедия,
ресурсни
материали, наличие
на компютър за
всеки участник в
обучението,
използване
на
интернет.
Разработване на Уеб сайт. Практически Компютър,
съвети към учителите при изработка на мултимедия,
училищен сайт.
ресурсни
Дискусия по поставени от участниците материали, наличие
въпроси.
на компютър за

Трета сесия – след
обяд
Четвърта
след обяд

сесия

–

Втори ден – първа
сесия – сутрин

Втора сесия – сутрин

Трета сесия – след
обяд
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всеки участник в
обучението,
използване
на
интернет.

