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ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1.       Наименование на програмата:

"ДИТИТАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ"

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

3.       Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата
Програмата се състои от три самостоятелни модула. МОДУЛ 1 „Вашата предметна област във виртуална
среда. Използване на платформи с учебно съдържание. Креативно мислене в действие, дигитални
мисловни карти.“е насочен към задълбочаване на интереса към предметната област чрез използване на
възможностите на инструменти в дигитална среда. Използване на мисловни карти в класната стая и
развиване на асоциативното мислене.Използване на специализирани софтуери за повишаване на
качеството на обучението. Модул 2 „Виртуална класна стая. Създаване на виртуална класна стая чрез
платформите за електронно обучение.“ е насочен към задълбочаване на знанията и уменията споделена
среда Google Drive- ползване, създаване, споделяне и организиране на общи документи (текстов
документ, електроннатаблица, формуляр и др.) и събития (календар) в интернет за съвместна работав
екип. Презентиране с Google инструменти.Работа в споделена среда. Модел 3 „Oценяване на учениците.
Разработване на On-line тестове и анкети.“ Включва методика на вътрешното оценяване, самооценяване
на учениците, оценяване на неформалното учене, оценяване на самостоятелното учене, конструиране на
тестове и разработване на он-лайн тестове и анкети.

3.2. Цели на програмата
- повишаване квалификацията на представителите на целевата група за придобиване дигитална
компетентност; - промяна на начина на преподаване от пасивен към активен, съсредоточен върху
активното участие на учениците чрез използване на on-line платформи. - повишаване на качеството на
преподаване и оценяване; - повишаване на интереса към ученето чрез използване на on-line
инструменти и работа в Уеб среда.

3.3. Методи на обучение
Мултимедийна презентация; демонстрация; разработване натворчески индивидуални проекти, работа
съссофтуерни приложения.

3.4. Индикатори за очаквани резултати
Решаване на казуси с приложенията в on-line среда.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Мултимедийни презентации, ресурсни материали, наличие накомпютър завсеки участник в обучението.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
1:3:1

4.       Компетентности, които ще бъдат придобити
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          Педагогическа
          Организационна
          Комуникативна
          Административна
5.        Форми на обучение:
          Частично присъствена
6.       Продължителност на обучението : 48

7.       Брой квалификационни кредити : 3

8.        Начин на завършване на обучението:
          Презентация
9.       Списък на обучителите*:

 ЕГН Име Презиме Фамилия
1 7204133819 Камелия Милчова Шуманова

* 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: Камелия Милчова Шуманова

Актуален адрес: Благоевград, ул. Илинден, 2б

Телефон: 0878304768

Адрес на електронна поща: kameliashumanova@abv.bg
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