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: Развитие на умения за он лайн преподаване и обучение
Общ хорариум: 30 часа /6 ПО и 24 ДО/
Ръководител на дейност Ст. преп. Николай Николов
Длъжност, степен, име и фамилия на преподавателя

Анотация Използването на ИКТ /Информационни и комуникационни технологии/ в
преподаването и обучението започва постепенно да се превръща в обичайна ежедневна
практика на всички преподаватели. Преподавателите по чужди езици, поради спецификата на
тяхната дисциплина, която е пряко свързана с комуникиране на чужди езици, са една от
целевите групи пряко заинтересовани от активното използване на ИКТ в процеса на обучение.
Настоящият курс е предназначен за преподаватели по чужди езици, които не са имали
възможност в рамките на присъствено обучение да развият умениея за използване на ИКТ. 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 и за всички преподаватели, които искат да актуализират и усъвършенстват
уменията си за използване на ИКТ в обучението.
Курсът е практически насочен към използване на най-употребяваните приложение
подходящи за чуждоезиково обучение - платформата Мудъл и дейностите по създаване на
интерактивни тестове и уики, мултимедия и използване на видеосподеляне, създаване на
анкети, използване на дискусионен форум и блог. Всяка дейност ще бъде придружавана с
изработване на учебни материали и дискусия за възможностите и начините на тяхната употреба
в урочната и извънкласната работа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
1.Цели на учебната програма/план


Да запознае преподавателите с актуалните приложения за създаване на учебни
материали и създаде умения за тяхната употреба; да ги насочи към подходящи ресурси
в интеренет и създаде умения за тяхното намиране и споделяне.



Да създаде умения у преподавателите за он лайн дистанционна групова работа по
проекти или проблемни ситуации.



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. Развитието на ИКТ във времето на социалните мрежи и интернет базиран на
активното участие. ИКТ и обучението по чужди езици.
Продължителност 1ч.
Тема 2.2. Методика на извършване на търсене в интернет. Машини и портали за търсене. Гугъл
наука и разширено търсене.
Продължителност 1 ч.
Тема 2.3. Обучение базирано на извършване на практически задачи, обучението по чужди
езици и Европейската Езикова Рамка; ролята на ИКТ.
Продължителност 1 ч.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Тема 2.4 Сценарий за обучение по чужди езици с използване на ИКТ. Мудъл и средствата за он
лайн публикуване.
Продължителност 1 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.
3.2. Тема Мозила - работа с отметки, споделяне. Работа с приложения за споделяне и създаване
на ситография. Netvibes, Pearltrees, Sccop it.
Продължителност 3 ч.
3.3. Тема Използване на дискусионен форум. Он лайн дискусия върху материали свързани с
обучението основано на практически задачи. Демонстарция на колаборативно обучение на
основата на практическа задача.
Продължителност 4 ч.
3.4. Тема Публикуване със средствата на Мудъл. Работа по двойки, като създател на курс в
Мудъл.
Продължителност 3 ч.
3.5. Тема Работа с он лайн приложения за създаване на учебни материали и тяхното
интегриране в сценария за обучение.
Продължителност 3 ч.
3.6. Тема Създаване на видеоклип. Споделяне в специализирани сайтове за мултимедийна
обмяна. Интегриране в Мудъл и учебен сценарии.
Продължителност 3 ч.
3.7. Тема Работа по практически проект за изработване и публикуване на сценарии за обучение
по избрана тема. Представяне на проекта.
Продължителност 8 ч.

4. Очаквани резултати (целите да са съобразени с целите на ОП РЧР)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Създадени компететности у целевата група за използване в учебната работа на
основни средства за търсене и споделяне на информация, създаване на учебно съдържание
и неговото публикуване в интернет, създаване на сценарии за неговата употреба с
обучаваните.

Разработени групови проекти по тематиката на дейността, които да послужат за
основа на всеки от участниците за експериментиране в урочната или извънкласната
работа и да бъдат интегрирани в ежедневната преподавателска практика.

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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