Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 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!

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Договор: № BG051PO001-4.3.04-003/03.12.2012
Име на проект: Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и
услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за улесняване на ученето през целия живот
Бенефициент: Бургаски свободен университет
Индивидуална учебна програма
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
Длъжност, степен, име и фамилия на преподавателя

Анотация
Във времето на постоянно и главоломно развитие на ИКТ в посока на развитие на
интерактивността свързана с обмяна, споделяне и он лайн 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 актуалнит свободни за употреба компютърни прогреми и
интернет приложения за създаване и споделяне на учебни материали и създаде умения
за тяхната употреба;
Бургаски свободен университет

Проект № BG051PO001-4.3.04-003
„Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) – възможност
за учене през целия живот”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 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!



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
да ги насочи към подходящи ресурси в интеренет 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 он
лайн „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 он лайн за
периода на обучението.
2.Теоретична подготовка
Тема 2.1. Панорама на най-използваните в преподаването и обучението компютърни програми
за свободна употреба и интернет приложения.
Продължителност 1ч.
Тема 2.2. Типове свободни за употреба компютърни програми. Лицензи за използване и
авторско право.
Продължителност 1 ч.
Тема 2.3. Методология на създаването на тестове за избор и анкети. Видове анкети.
Изработване на компютърни тестове и анкети - програми и приложения.
Продължителност 2 ч.

3. Практическа подготовка/изследвания
Тема 3.1. Представяне на курса за обучение на платформата Мудъл. Регистрация и първи
стъпки в платформата.
Продължителност 2 ч.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
3.2. Тема Програми за навигация в интернет. Мозила. Навигация с прозорци и подпрозорци.
Работа с отметки. Приложения за Мозила.
Продължителност 3 ч.
3.3. Тема Публикуване и споделяне на файлове в интернет. Инструментите на Google. Google
Drive. Он лайн анкети с формуляра на Google. Дискусия върху възможностите за употреба.
Продължителност 4 ч.
3.4. Тема Организиране и планиране на он лайн групова работа. Използване на Doodle.
Продължителност 1 ч.
3.5. Тема Създаване и публикуване на видеоклип с програмата - PhotoStory

и Youtube.

Създаване на собствен видео канал и дискусия за възможностите му за употреба.
Продължителност 3 ч.
3.6. Тема Създаване на интерактивни тестове. Използване на средствата на Мудъл, програмата
Hot Potatoes и приложението Learningapps. Други програми.
Продължителност 4 ч.
3.7. Тема Създаване на кратки забавни тестове с Blubbre. Атрактивно експресно видео с
Picovico и неговото интегриране в учебен материал. Създаване на анимирана презентация с
Prezi.
Продължителност 4 ч.
3.8. Тема Програми и приложения, които са доказали свооята полезност в обучението Printerest, Padlet, Titanpad, Zondle. Дискусия и споделяне на опит в употребата им.

4. Очаквани резултати (целите да са съобразени с целите на ОП РЧР)
Създадени компететности у целевата група за използване в учебната работа на
популярни свободни за употреба компютърни програми и приложения, създаване на
умения за самостоятелно усвояване на подобни програми с помощта та обучителни
материали от типа „стъпка по стъпка”.
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Съгласувал: …доц. д-р Мария Алексиева…….
Длъжност, степен, име и фамилия

Изготвил: …ст. преп. Николай Николов…..
Длъжност, степен, име и фамилия на преподавателя
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