Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение
в системата на висшето образование”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

КУРС ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Наименование на курса на обучение: Свободни за употреба компютърни програми и интернет
приложения в преподаването и обучението.
Общ хорариум: 30 часа /6 ПО и 24 ДО/
Ръководител на дейност Ст. преп. Николай Николов
Анотация
Във времето на постоянно и главоломно развитие на ИКТ в посока на развитие на
интерактивността свързана с обмяна, споделяне и онлайн групова работа по различни проекти,
курсът

е

предназначен

за

всички

преподаватели,

които

искат

да

актуализират

и

усъвършенстват уменията си за използване на ИКТ в обучението. Курсът е основно насочен
към преподавателите от хуманитарния цикъл и различните примери и презентации ще бъдат от
областта на хуманитарните науки.
Курсът е практически насочен към използване на най-използваните свободни за употреба
програми и интернет приложения подходящи за преподаването и обучението. След кратко
представяне на съответната програма/приложение участниците ще имат възможност да я
използват и да дискутират възможните употреби в пряката им преподавателска работа.
1. Цели на учебната програма/план


Да запознае преподавателите с актуалните свободни за употреба компютърни програми и

интернет приложения за създаване и споделяне на учебни материали и създаде умения за
тяхната употреба;


да ги насочи към подходящи ресурси в интернет и създаде умения за тяхното използване в

конкретната им преподавателска дейност.


Да създаде умения за автономно обучение в областта на ИКТ с помощта на различни

онлайн „стъпка по стъпка”материали.
Предпоставки
Преподавателите трябва да имат базови умения за работа с текстообработваща програма,
използване на интернет навигатор и търсене в интернет.
Технически предпоставки: компютърна зала с мултимедиен екран за присъственото обучение;
за дистанционното обучение всеки преподавател трябва да разполага с компютър свързан с
интернет; не е необходим специален софтуер, ще бъдат използвани програми свободни за
употреба и безплатни, платформата Мудъл с обучителен курс ще бъде достъпна онлайн за
периода на обучението.
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