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1 ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на цифровата рамка / индекс е да въведе стандарти за качество на
образованието за възрастни . Дигиталната рамка по същество е учебната програма,
създадена за да подпомогне организациите, предлагащи образование за възрастни,
както и основа за процедурата за валидиране на дигиталните умения, придобити чрез
обучителната програма, разработена в рамките на проекта UpSkillead. Още повече,
рамката включва цифровите умения, които обучителите на възрастни трябва да имат,
за да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, както и иновативен метод за
валидиране на тези умения. Създаването на рамка за всички дигитални компетенции
се основава на методологията, предложена в Общия доклад. В съответствие с това,
рамката за дигитална компетентност е разделена на „Теми“. Всяка тема обхваща
специфичен набор от знания / умения / компетенции / нагласи, които трябва да бъдат
придобити. Приложена е следната методология за създаване на рамката за всяка
индивидуална дигитална компетентност, както и за придружаващата учебна програма.
След това всички “Теми” са разделени на шест по-малки категории, наречени
“Компоненти”, всяка от които ще предостави различна информация и задълбочено
описание на конкретната Тема, която ще бъде преподавана.
1. Компонент 1: Основна цел и показател
2. Компонент 2: Нива и индикатори
3. Компонент 3: Тип знания, умения и нагласи, свързани с дигиталната
компетентност, която обучителят за възрастни ще придобие.
4. Компонент 4: Дейности, които се отнасят до практиките, методите,
инструментите и т.н., които да се използват за преподаване на всяка
компетентност, за да могат обучителите на възрастни да придобият
необходимите умения.
Компонент 5: Оценяване и тестове, които включват механизми, предизвикателства,
тестове и процедури за оценка, за да се оценят всички придобити умения, свързани
с дигиталните компетентности, преподавани по време на програмата UPSKILLEAD
за професионално развитие.
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2 ОПИСАНИЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ
2.1 Цифрова компетентност 1: Интернет сигурност
В тази технологично напреднала ера, в която живеем, всичко се прави онлайн;
компютрите и смартфоните са част от нас. От друга страна обаче, с интернет дойдоха
и набор от измамни дейности, които излагат на риск нашата лична онлайн сигурност.
Въз основа на резултатите от проучването, направено по време на изпълнението на
работен пакет 1, стана ясно, че повечето обучители на възрастни са наясно с
необходимостта да бъдат информирани и добре обучени за интернет сигурността.
Според Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, един от седемте
най-важни стълба, които Европа 2020 цели да развие, е да засили чувството за онлайн
безопасност, чрез образование за интернет и неговите опасности.

2.2 Цифрова компетентност 2: Използване на социални медии за образование
Използването на социални медии като образователен инструмент е предмет на
многобройни проучвания през последните години, всички от които са съгласни, че ако
се използват стратегически и внимателно, те могат да подобрят опита на обучаемите и
резултатите от преподаването / обучението. Потенциалът на социалните медии за
подпомагане на прехода от „стандартизирано“ към „персонализирано“ образование
(EC 2001: 9; UNESCO, 1996) се определя от способността им да насърчават
когнитивното и метакогнитивно развитие на обучаемите, като използва
конструктивистки подход на преподаване и учене (EC SM2016).

2.3 Цифрова компетентност 3: Система за управление на обучението
Дигиталната компетентност „Система за управление на обучението“ следва решението
на Европейската комисия C (2017) 2468 от 24 април 2017 г., където се заявява, че
електронните
инфраструктури
са
ключови
за
бъдещото
развитие
на
научноизследователските инфраструктури, тъй като дейностите се случват все повече
онлайн и произвеждат огромни количества данни. Тази подкрепа е от съществено
значение например за Европейския стратегически форум за научноизследователски
инфраструктури (ESFRI). Цифровите инфраструктури предлагат на изследователите
лесен и контролиран онлайн достъп до помощни средства, ресурси и инструменти за
сътрудничество, като им предоставят мощтност на ИКТ за изчисления, свързаност,
съхранение на данни и достъп до виртуални изследователски среди. Благодарение на
отворена наука, научните изследвания са по-ефикасни, прозрачни, достъпни и
ефективни чрез нови, цифрови инструменти за научно сътрудничество.

2.4 Цифрова компетентност 4: Графичен дизайн
Графичният дизайн е една от специфичните дигитални компетенции, която е основа за
по-ефективна работа на обучителите на възрастни. Обучителите на възрастни се
нуждаят от основни познания за осигуряване на по-ефективно популяризиране на
организацията и диверсифициране на обучителния материал. Обучителят на
възрастни подготвя и предава послания чрез различни техники. Целта е предаването
на информация със съответните думи и изображения и използването на разнообразни
средства за изразяване, които се адаптират към конкретната целева група
(потребители на образование за възрастни / възрастни обучаеми).
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2.5 Цифрова компетентност 5: Уеб дизайн
Дигиталната компетентност Уеб дизайн е комплексна и включва редица различни ИКТ
умения. Долу може да видите примери за основни компетенции в уеб дизайна, за да
добиете представа за сложността материята.
Уеб дизайнерите планират, създават и пишат кодовете на интернет сайтове и уеб
страници, като комбинират текст със звуци, картини, графики и видеоклипове.
В какво се изразява работата на един уеб дизайнер?
Уеб дизайнерът е отговорен за създаването на облика и оформление на уебсайт или
уеб страници. Това включеа, както работа върху напълно нов уебсайт, така и
актуализиране на вече съществуващ. Ролята на уеб дизайнера може да бъде
различна, с фокус върху дизайна или върху писането на кода, който диктува как
различните части на сайта действат и кореспондират една с друга. Въпреки това, тези
две роли могат да се припокриват.

2.6 Цифрова компетентност 6: Използване на интерактивна бяла дъска
Изследванията показват, че Интерактивните бели дъски (ИБД) въздействат пряко
върху участието на учащите в уроците. Използването им често води до по-добро
представяне на съдържанието на обучителните материали въз основа на
използването на изображения и филми, които могат да привлекат вниманието и да
имат положително влияние върху учащите. Давайки възможност на учителя да
персонализира и адаптира уроците към възникващите нужди на учащите, тяхната
употреба позволява на учителите да прилагат тези неформални начини за обучение,
които обикновено определят преживяването на възрастни хора, като например учене,
произтичащo от „управляване“; на нечии собствен живот, обучение на работното
място, възможности за обучение, които обикновено се предлагат в обществена среда.
Използването на ИБД също така значително влияе на мотивацията на учителите.
Основната мотивация идва от възможността да се използва огромно количество
дигитален материал, който се предлага както в интернет, така и в образователния
софтуер, както и от способността за създаване на собствено дигитално съдържание
(текст, аудио, изображения, видео) за използване в клас.
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2.7 Основни цели
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3.1 ТЕМА 1: Основи на интернет и интернет сигурност
Тази тема обхваща някои теоретични аспекти на интернет сигурността. Тя има за цел да помогне на обучителите на възрастни да
разберат колко важно е да се предпазва информацията / данните. Да идентифицира типичните техники за неприкосновеност на личния
живот, задържане и контрол на данни. Освен това тази област има за цел да обучи обучителите как да идентифицират заплахите за
тяхната лична сигурност и да им помогне да идентифицират скритите опасности от използването на облачни пространства. И накрая, тя
насърчава използването на пароли и учи на техниките за избор на силни пароли.
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3 ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 1: ИНТЕРНЕТ СИГУРНОСТ
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ТЕМА 1: Основи на Интернет и Интернет сигурност

Компонент 1:
Основна цел

Да има основни
познания за това
какво е интернет,
опасностите в
интернет и как да
се предпазим от
тях.
Да разбира
проблемите,
които могат да
възникнат при
използването на
електронна поща
и социални
мрежи.

Компонент 2:
Нива и индикатори

Компонент 3:
Вид знания, умения, нагласи

Компонент 4:
Дейности /
Учебен материал

Компонент 5:
Оценка & Тестове

Разбирам:
 Какво е интернет
 Какво е WWW
 Термините ISP и URL
 Какво е браузър

Мога да:
 Идентифицирам разликата между
интернет и World Wide Web
 Настроя и използвам различни
браузъри
 Анализирам структурата на уеб
адрес

Лекция: Основни
понятия
Уъркшоп: Уеб
Браузър
Лекция : Уеб
адрес

Тест: Какво е
интернет
и WWW

Мога да:
 разпозная заплахи за данни
 защитя важна информация

Лекция:
Терминология
Лекция: Рискове:
данни
Лекция: Защита
на информация
Лекция: Заплахи
Уъркшоп: Защита
на важна
информация
Лекция :
Зловреден
софтуер,
Антивирусни
програми и
рискове
Уъркшоп :
Антивирусни
програми

Разбирам:
 разликата между данни и информация
 какво е киберпрестъпност, хакване, фишинг,
фарминг
 характеристиките на информационната
сигурност

Разбирам:
 какво е зловреден софтуер, разновидностите
му и как да се предпазя от него
 антивирусния софтуер
 рисковете от използване на неоторизиран
софтуер
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Мога да:
 се защитя от зловреден софтуер
 инсталирам и обновявам
антивирусен софтуер
 сканирам дискове и файлове

Тест : каква е
правилната структура
на уеб адрес
Тест : опишете
следното : данни и
информация,
информационна
сигурност и
киберпрестъпност.
Тест :
идентифицирайте
различните заплахи от
киберпрестъпност
Тест : Какво е
антивирусна програма
и как да предпазим
своя компютър?
Практически
упражнения
Инсталиране или
обновяване на
антивирусна програма /
сканирана за вируси

Втората тема се фокусира върху създаването на базови познания относно сигурността в мрежата. Тя запознава с различните видове
мрежи и опасностите, които съществуват, когато връзката не е сигурна; или когато мрежата е ненадеждна. Освен това, тя запознава
обучителите на възрастни с термина "защитна стена", нейната употреба и някои от нейните ограничения. И накрая, обучителите ще бъдат
запознати с горещите точки. Освен това тя е насочена към най-популярната тема на нашето време: комуникации и социални медии,
основните правила за комуникация и използване на профили в социалните мрежи и предлага начини за справяне с неподходящо
поведение в онлайн среда. Друг аспект, който се покрива, е управлението на приложения.
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3.2 ТЕМА 2: Интернет и сигурност на мрежата

Компонент 1:
Основна цел

Запознаване с основни
понянтия за
сигурността
Разбиране на
потенциалните
опасности за лична
сигурност

12

ТЕМА 2: Интернет и сигурност на мрежата
Компонент 2:
Нива и индикатори

Компонент 3:
Вид знания, умения, нагласи

Компонент 4:
Дейности / Учебен
материал

Компонент 5:
Оценка & Тестове

Разбирам:
 методите на социалното инженерство
и какво е кражба на самоличност
 как / защо да избирам силни пароли
 какво е криптиране и неговите
приложения
 мрежови акаунти

 Мога да:
 задавам пароли за файлове и
важни документи
 предотвратявам неоторизиран
достъп до данни
 разпознавам методите на
социалното инженерство и да
бъда предпазлив, когато
споделям информация

Лекция : Лична
сигурност и сигурност на
файлове
Уъркшоп : Оценка на
контрола
Уъркшоп : Пароли

Тест : Какво е социално инженерство и как
работи оценката на контрола в контролния
панел?

Разбирам:
 какво е мрежа и някои различни
типове мрежи
 какво е защитна стена
 опасностите от използването на
незащитени безжични мрежи

 Мога да:
 Различавам различни мрежи
LAN, WLAN and VPN.
 Активирам и деактивирам
защитната стена

Лекция : Мрежи и връзки
Лекция : Мрежи и
защитни стени

Разбирам:
 какво е електронен подпис
 защо трябва да шифровам /
дешифрирам имейли
 опасностите от разкриване на
поверителна информация в
социалните мрежи
 защо е необходимо да се прилагат
настройки за поверителност в
профили в социалните мрежи
 опасностите от използването на
профили в социалните мрежи
 каква лична информация да
споделям в социалните мрежи
 как и на кого да съобщавам за
неподходящо поведение в
социалната мрежа
 как да използвам безопасно

 Мога да:
 създавам/добавям/премахвам
електронен подпис
 идентифицирам измамни
имейли
 идентифицирам заразени
файлове, прикачени в имейли
 променям настройките за
сигурност в социалните мрежи

Уъркшоп : Сигурност на
електронна поща и
социални мрежи
Лекция : Сигурност на
цомуникацията и
социалните мрежи
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Практически упражнения:
Задаване на силна парола за личен акаунт
и създаване на акаунт.
Тест : Каква е разликата между LAN,
WLAN, VPN, Firewall.
Практически упражнения: включване и
изключване на защитна стена/ позволяване
или забраняване достъпа до компютъра на
приложение
Тест : Какво е Поверителност в социалните
мрежи
 Практически упражнения:
създаване/добавяне/премахване на
електронен подпис; Промяна на
настройките за поверителност в
социалните мрежи (напр. Facebook)
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социалните мрежи (Facebook,
YouTube, snapchat, twitter)

3.3 ТЕМА 3: Сигурно управление на данни и ползване на мрежата
Тази компетентност обхваща друг важен въпрос. Безопасно използване на интернет браузъри; настройване на уеб браузър, за да се
осигури възможно най-безопасното сърфиране и да се осъзнаят опасностите и потенциалните заплахи за неприкосновеността на личния
живот при използване на облачни приложения при архивиране на данни. Освен това засяга въпроса за сигурно изтриване на файлове и за
окончателно изтриване на файлове; необходимостта от архивиране на данни и тяхното възстановяване.
ТЕМА 3: Сигурно управление на данни и ползване на мрежата
Компонент 1:
Основна цел

Да има основни познания
относно използването на
подходящи настройки за
сърфиране в мрежата и да
разбере как безопасно да
сърфира онлайн.
Архивиране и
възстановяване на данни
на различни места за
съхранение.
Изтриване и премахване
на данни безопасно.

Компонент 2:
Нива и индикатори

Компонент 3:
Вид знания, умения, нагласи

Компонент 4:
Дейности / Учебен
материал

Компонент 5:
Оценка & Тестове

Разбирам:
 важността на архивирането и
различните типове архиви и различни
места за архивиране
 разликата между изтриване и
перманентно премахване на файл.
 В кои случаи изтриването на
файлове/ данни може да не е
перманентно

Мога да:
 Защитя компютър
 Архивирам данни
 Изтрия перманентно файл
 Задам подходящи настройки за
позволяване/ забраняване на
автоматично довършване
 Изтрия данни от браузър

Уъркшоп : Защитаване,
архивиране и изтриване
на данни
Уъркшоп : Защитаване,
архивиране и изтриване
на данни

Тест : Каква е разликата между
изтриване и перманентно
премахване на файл от компютър
и онлайн.

Разбирам:
 че определени действия трябва да
бъда извършвани в сигурни страници
 как да използвам сигурни сайтове
 че трябва да бъда внимателен при
използване на сайтове за онлайн
транзакции
 функциите на софтуер за управление
на съдържанието

Мога да:
 настроя браузър и извършвам
безопасно транзакции онлайн
 настроя и използвам контролни
функции (интернет филтриращ
софтуер и софтуер за родителски
контрол)

Лекция : Сигурност в
мрежата
Уъркшоп : Настройване
на браузър и безопасно
сърфиране

Upskillead

Практически упражнения:
Архивиране на данни на диск.
Архивиране в облак
(Dropbox). Изпразване на кошчето
Тест : как да пазаруваме онлайн.
Как да настроим браузър
Практически упражнения:
Купуване на нещо онлайн (Ebay)
за да проверим сигурността на
сайта
Настройване на браузър

Последната тема вероятно е най-важната в тази рамка. Тя е фокусирана върху поведението на потребителя в интернет, както и на
потенциалните опасности и заплахи, с които би могъл да срещне. Също така, се обръща внимание каква информация е прието да бъде
споделяна онлайн и какви са опасностите от споделянето на прекалено много информация в интернет. И накрая, темата информира
потребителя относно видовете кибер тормоз и стратегии за справяне с него.
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3.4 ТЕМА 4: Дигитално гражданство

ТЕМА 4: Дигитално гражданство
Компонент 1:
Основна цел

Да има основни познания за
подпомагане на интернет
потребителите да се предпазят от
онлайн заплахи

Компонент 2:
Нива и индикатори

Компонент 3:
Вид знания, умения,
нагласи

Компонент 4:
Дейности / Учебен
материал

Компонент 5:
Оценка & Тестове

Разбирам:
 какво е дигитално гражданство
 какво е подходящо/ неподходящо да
публикувам онлайн
 последствията от неподходящи
публикации
 каква лична информация да не споделям
 опасностите от споделяне на лична
информация

Мога да:
 се справя с неподходящо
съдържание
 се предпазя от
неподходящо съдържание
 защитя обучаемите от
споделяне на прекалено
много информация

Лекция : Сърфиране
Уъркшоп : Предпазване
от неподходящо
съдържание

Тест : неподходящо
съдържание и как да се
справим

Разбирам:
 какво е секстинг
 какво е сексуално склоняване
 какво е груминг
 какво е кибер тормоз

Мога да:
 предпазя младежи от
неподходящо съдържание
 се справя с кибер тормоз
 помогна на жертва на
кибер тормоз

Лекция : Допълнителни
понятия
Уъркшоп : Участниците
в кибер тормоз

Тест : Каква информация е
безопасно да публикуваме
Тест : Какво е кибер тормоз
и как да се предпазим
Практически упражнения:
Излизане от акаунти при
напускане на работното
място или публичен
компютър.
Настройване на браузър

Upskillead
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4 ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 2: СОЦИАЛНИ МЕДИИ
4.1 ТЕМА 1: Социални медии - въведение
Първата тема се фокусира върху предоставянето на обучителите основните технически умения, за да могат те да разберат и използват
основните функции на популярните социални медийни платформи. Социалните медии, обхванати от тази тема, са Facebook, Twitter,
Google+, Pinterest, Instagram и You Tube. Те са подбрани съобразно различията във възможното съдържание, както и спрямо демографски
данни, включително местоположение, възраст, пол, интерес и професия. Социалните медии, които не са включени, са по-малко застъпени
в местния контекст на преподавателите, избрани да следват курса.
Тема 1: Социални медии - въведение
Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен
материал

Оценка & Тестове

Знам какво са социалните медии.

Мога да използвам
функции на Facebook:

Лекция:

Тест: Какво
представляват
социални медии,
профил, страница,
Twitter, YouTube,
Pinterest

Разбирам:
•

Да има основни
познания за
социални
медии, найпопулярните
социални
медии и
основни
функции които
предлагат

•

основните
функции
на
Facebook
(създаване на профил и страници,
приятели и абонаменти, съобщения,
събития,
бутони,
поверителност
и
настройки и т.н.)
• основните функции на Twitter (създаване
на профил, настройки и поверителност,
следване на потребители, основи на
туитинг, хаштагове за образование,
линкове и "ритуитинг", изображения и
местоположение и т.н.)

•

основните функции на Google+ (настройки,
страници,
поверителност,
кръгове,
споделяне, Hangouts и др.)

•

основните функции на Pinterest и Instagram
(настройки, профил, създаване на дъска,
пинове, настройки на поверителност,
споделяне и намиране на съдържание,
взаимодействия и др.)
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основните

•

Създаване на профил,

•

Настройки за поверителност
и сигурност

Какво
представляват
социалните медии, как
и защо ги използват за
образование

•

Създаване на страници,

Уъркшоп:

•

Добавяне на приятели и
изпращане на покани за
абонаменти,

Създаване на профил
/страница/група/събитие
във Facebook

•

Създаване
публикации,
събития

на
бутони,
съобщения,

Уъркшоп:

Споделяне на съдържание,
текст, видео, изображения и
др.

Уъркшоп:

•

Мога да използвам
функции на Twitter:

основните

•

Създаване на профил

•

Настройване

•

Туитинг на различни видове

Създаване на профил в
Twitter
Създаване на профил/
страница/hangouts
в
Google+
Уъркшоп:
Създаване на профил
/дъска
в
Pinterest/Instagram

Практически задачи:
Изберете две от
платформите на
социални медии.
Ако изберете
Facebook:
1. Създайте профил.
2. Добавете един
приятел. 3. Напишете
му съобщение.
Ако изберете Twitter:
1. Създайте профил
2. Последвайте 3
души. 3. Напишeте

основните
функции
на
YouTube
(настройки, профил, поверителност и
сигурност,
създаване
на
плейлист,
създаване на канал, взаимодействия и
др.)

съдържание

Уъркшоп:

•

Следване на потребители и
списъци

Създаване на профил и
плейлист в YouTube

•

Създаване и ползване на
хаштагове и т.н.

Мога да използвам
функции на Google+:

основните

•

Създаване на профил

•

Настройване

•

Създаване на страници

•

Управление на кръгове

•

Споделяне на съдържание

•

Създаване
Google +

•

Hangouts и т.н.

на

среща

Ако изберете
Pinterest:
1. Регистрирайте се
за Pinterest 2.
Запазете 3 пина. 3.
Създайте дъска.
в

Мога да използвам основните
функции на Pinterest, Instagram и
YouTube:
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•

Създаване на профил

•

Настройване

•

Създаване и споделяне на
съдържание

•

Създаване на дъска

•

Създаване на плейлист и
др.

туит (tweet).
Ако изберете
Google+:
1. Създайте профил
2. Намерете 3
приятели. 3. Добавете
ги в кръг.

Ако изберете
Instagram: 1.
Създайте профил 2.
Последвайте 3 души.
3. Качете снимка.
Ако изберете
YouTube: 1.
Регистрирайте се 2.
Създайте плейлист 3.
Създайте канал.
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•
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4.2 ТЕМА 2: Създаване на стратегия за социални медии в образованието
Тази тема има 2 основни цели: от едната страна тя ще осигури на учащите трансверсални умения, необходими за разработване на
функционален образователен материал, базиран на социални медии. От друга страна, тя ще задълбочи техническите умения в
използването на социалните медии, които отговарят на техните индивидуални потребности от преподаване / обучение. Общите умения,
обхванати от тази тема, са стратегически компетенции (поставяне на цели, стратегическо планиране и управление в съответствие с
целите на обучението / преподаването). Те ще позволят на всеки отделен участник да се съсредоточи върху овладяването на конкретна
комбинация от социални медийни платформи и инструменти за техните индивидуални нужди (чрез избиране на социални медии и
създаване на съдържание). Темата е преход от дидактичния, обобщен подход в тема 1 към по-контекстно-базираните конструктивистки
подходи, избрани в теми 3 и 4.
ТЕМА 2: Създаване на стратегия за социални медии в образованието
Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен
материал

Оценка & Тестове

Изграждане
на
адекватна
социална
медийна
стратегия
за
конкретни
образователни /
обучителни
дейности

Разбирам потенциала на социалните медии да
повишат качеството на образованието, както и да
подобрят резултатите и опита на учащите.

Знам
какво
представляват
стълбовете на образованието,
защо са важни за ефективно
преподаване / учене и как
адекватното
използване
на
социалните медии може да
подобри
резултатите
на
обучаемите.

Лекция:

Тест:

Въведение
в
темата:
Разбиране на стълбовете
на образованието като
основа за използване на
социалните
медии
в
образованието
и
обучението.

Важни фактори за
изграждането
на
стратегия
за
социалните медии.

Мога да:

Лекция:

• избирам правилните социални
медии
в
съответствие
с
образователните ми цели и
задачи

Избор
на
подходящи
социални
медии
за
конкретни образователни
дейности.

•
дефинирам
и
планирам
съдържанието
в
социалните
медии
за
образователните
дейности

Лекция:

Мога да:
•

•

•

избера подходящите социални медии в
съответствие с моите цели и задачи за
преподаване / обучение
избера правилните социални медии в
съответствие със демографския профил
на студентите.
създам стратегия за социалните медии,
като взимам предвид факторите, които
биха повлияли на резултатите от
обучението

• избирам правилните социални
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Определяне
образователни
задачи
Уъркшоп:

цели

на
и

Практическа задача:
1.
Помислете за
създаването на своя
собествена
образователна
стратегия, която да
бъде базирана на
използването
на
социални
медии.
Определете
найважните компоненти
от нея - какви са
целите на вашата
стратегия,
какви
задачи трябва да

с
в

• създам адекватна социална
медийна
стратегия
чрез
ефективно
комбиниране
на
основните фактори, които биха
повлияли на резултатите

Определяне
на
образователните цели и
задачи
за
конкретни
обучителни
/
образователни дейности.
Уъркшоп:
Определяне и планиране
на
съдържанието
за
образователните дейности
Лекция:
Разбиране на различията в
демографските данни в
социалните медии, за да
познават
по-добре
аудиторията си
Уъркшоп:
Идентифициране на вида
социални медии, които
нашите ученици използват.
Лекция:
Комбиниране
на
елементите и създаване
на стратегия за социални
медии
Уъркшоп:
Създаване на стратегия за
социални
медии
за
собствените
образователни дейности.
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изпълните
за
да
постигнете целите
2.
Определете
своята аудитория.
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медии
в
съответствие
демографските
данни
социалните медии.
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4.3 ТЕМА 3: Създаване и управление на съдържание
Целта на тази тема е да насочи участниците в определянето на съдържание в социалните медии, да разработва и публикува съдържание
за своите обучителни и преподавателски дейности. Тя също така се фокусира върху управлението и организирането на съдържание, като
използва автоматизация за планиране на публикации и организира публикуването на множество платформи. В рамките на тази тема
обучителите действително ще „започнат“ своите социални медийни проекти за преподаване / обучение, което ще позволи повишаване на
обучителните резултатите чрез учене, основано на опит.
ТЕМА 3: Създаване и управление на съдържание
Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен
материал

Оценка & Тестове

Знам

Познавам
различни
видове
съдържанието, което може да бъде
създадено в различни социални
медии.

Лекция:

Тест: Дейности за
преподаване/обучение,
календар на
съдържанието в
социалните медии

Разработване
управление
съдържание
социалните
медии:
създаване
атрактивно
съдържание,
управление
съдържание,
планиране
съдържание

и
на
в

• какъв вид съдържание мога да създавам в
различни социални медии,

на

• как да определя съдържанието за моите
образователни дейности и мога да създам
съдържанието за всяка от медиите, които
използвам,

на

• как да организирам и управлявам моите
постове,

на

• как да използвам автоматизирани инструменти
за публикуване и как да публикувам на
множество платформи.

Мога да:
• определя собствения микс от
съдържание
и
да
разработя
съдържание за една конкретна
обучителна дейност,
•
организирам
и
планирам
съдържанието
за
всяка
от
използваните социални медийни
платформи,
•
използвам
автоматизирани
инструменти за публикуване.
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Въведение
в
създаването
на
съдържаниевид
съдържание, което може
да
бъде
създадено
в социалните медийни
платформи.
Уъркшоп:
Дефиниране
на
съдържанието
и
създаване
на
съдържание
за
собствените обучителни
дейности в социалните
медии:
създаване
на

Практическа задача: 1.
Създайте група във
Facebook (за
предпочитане
затворена). 2.
Създайте анкета. 3.
Направете
съответните
настройки, така че
анкетата да бъде
публикувана в бъдеще.
4. Направете

Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен
материал

Оценка & Тестове

събития/обяви,
обучения/информационни
публикации,
създаване
на
интерактивни
публикации

скрийншот на
проведено и го качете
в системата.

Лекция:
Управление
на
съдържанието:
организиране
и
планиране
на
съдържанието за всяка
платформа. Използване
на
средства
за
автоматизация
Уъркшоп:
Използване
на
автоматизация,
планиране и публикуване
на множество медии.

4.4 ТЕМА 4: Проследяване и анализ на социалните медии
Финалната тема се фокусира върху последващи действия, които ще подобрят техническите умения на участниците, така че да включват
анализи, проследяване и модерация. Тя също така ще засили техните умения за самостоятелно учене, както и техните умения за
самооценка. Тази тема ще предостави на учащите се основните компетенции, необходими за по-нататъшното им развитие и
модернизиране на учебния материал, създаден чрез самото обучение, като по този начин се поставят основите за устойчиви резултати от
обучението.
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ТЕМА 3: Създаване и управление на съдържание

Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен
материал

Оценка & Тестове

Да
може
да
ползва
проследяване и
анализи
на
социални
медии

Знам как:

Мога да:

Лекция:

Тест:

• да идентифицирам ключовите показатели на
работата ми и да измеря резултатите от моите
дейности за обучение / преподаване в
социалните медии,

• определя ключови показатели на
работата и измеря резултатите,

Ключови показатели
за
изпълнението,
анализи и модерация

• да проследя публикации,

• модерирам съдържание,

• да се справя с положителна и отрицателна
обратна връзка и да прилагам модерация,

• събирам и анализирам обратната
връзка, за да приложя промени /
подобрения
в
съдържанието
/
стратегиите.

Измерване
на
резултатите: как да се
определят
ключовите
показатели
за
изпълнение
с
цел
измерване
на
резултатите.

• да събирам и анализирам обратната връзка,
за да приложа промените.

• проследя съдържанието и
публикациите

Уъркшоп: Показатели в
социални
медии,
използване на Google
Анализ,
проследяване
на
публикации,
проследяване
на
съдържанието.
Уъркшоп:
Модериране:справяне с
положителна
и
отрицателна
обратна
връзка.
Лекция:
Събиране и
анализиране на обратна
връзка, прилагане на
промени.
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Практическа задача:
Дайте
(напишете)
решение на следните
ситуации:
1.
Проверявате
страницата си във
Facebook и там сте
получили
обиден
коментар от ученик.
Той оценява вашите
методи
на
преподаване.
Какви
стъпки
ще
предприемете?
2.
Определете
правилата
за
поведение
на
общността, в която се
обучавате
в
социалните медии (
публикуване
на
съдържание,
коментиране и т.н.)
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ТЕМА 4: Проследяване и анализ на социалните медии
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5 ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 3: СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
5.1 ТЕМА 1: Първи стъпки (СУО Moodle)
Тази тема обхваща някои теоретични аспекти на системата за управление на обучението. Тя е разделена на три основни компонента:
Въведение в Moodle, Навигация и работа с блокове.
Целите на тази тема са:
•
•
•

преподавателите на възрастни да имат основни познания за системи за управление на обучението и по-конкретно за Moodle
да разберат начина, по който Moodle е разделен и как работят блокове
да разберат управление на блоковете и предоставяне на достъп до различни части в платформата на Moodle

Тема 1: Въведение в системата за управление на обучението Moodle
Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен материал

Оценка & Тестове

Разбирам:

Мога да:

Лекция:

Оценяване:

Да има основни познания
за
системите
за
управление
на
обучението
(СУО)
и
Moodle за преподаватели
на възрастни

 Какво е СУО
 Какво може да направи един
учител в Moodle
 Какво може да направи
студент в Moodle
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1. Търся документи на Moodle в
Интернет

Въведение
Moodle

2. Различни версии на Moodle

Уъркшоп:

3. Обясня разликата между
Moodle за студенти и Moodle
за учители

Търсене на Moodle документи
в Интернет

в

платформата

Тест
по
определения

основни

Оценка - уъркшоп: намери
три определения от Moodle

Разбирам:
Какво
е
администриране

блок

за

Мога да:

Лекция:

Оценяване:

1. Работя с административни
блокове

Как да работим с блокове

Тест / тест за блоковете

Уъркшоп:

Оценяване - уъркшоп по
управление на блока

За какво служи блок „Хора”

2. Управлявам блок "Хора"

За какво служи блок „Дейности”

3. Потърся блок на курса

Управление на блокове

Какво е блок на курса
Да разбере управление
на
блоковете
и
предоставяне на достъп
до различни части в
платформата на Moodle

Разбирам:

Мога да:

Лекция:

Оценяване:






1. управлявам блоковете

Въведение в Moodle Access

2. давам достъп на студентите
до курсове

Уъркшоп:

Тест / Тест по основни
определения

3. управлявам достъпа до чата

Управление на достъпа до
чат

Управление на блоковете
Даване на достъп до курса
Достъп до чата
Как да променя ограниченията
за качване

4. задавам ограничения
качване на файлове

Upskillead

за

Оценяване - уъркшоп по
управление на чата
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Да разбере начина, по
който Moodle е разделен
и как работят блоковете

Тази тема обхваща някои практически аспекти на системата за управление на обучението. Тя е разделена на три основни компонента:
Основни управленски умения, работа с файлове и създаване на тестове.
Целите на тази тема са:
 преподаватели на възрастни да имат основни познания за управлението на ресурсите в платформата на Moodle
 да имат основни познания за управлението на файлове в Moodle
 да се запознаят с видовете тестове и практическото им използване
Тема 2: Управление на ресурси в Moodle
Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен материал

Оценка & Тестове

Да има основни
познания за
управлението на
ресурсите в Moodle

Разбирам:

Мога да:

Лекция:

Оценяване:

 Основни управленски умения

1. Добавя меню с ресурси

 Значение на меню "Добавяне на
ресурс"

2. Съставя текстова страница

Как да
Moodle

Да се запознае с
видовете тестове и
практическото
им
използване

Създайте уеб страница

Разбирам:

Мога да:

 Значението на свързването към
файл



Прикача файл
компютър

 Начина за правилно свързване с
уеб страница



Прикача файл от интернет
страница

 Ролята на директории и етикети



Работя с
етикети

Разбирам:


Ролята на управляване на
тестовете
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ресурси

Уъркшоп:

3. Съставя уеб страница

 Какви са стъпките за съставяне
на текст - уеб страница
Да
има
основни
познания
по
управление
на
файлове в Moodle

добавя

от

моя

в

Тест / тест за управление
на ресурсите
Оценяване - уъркшоп по
хипервръзките

Лекция:

Оценяване:

Работа с файлове

Тест / тест за управление
на ресурсите

Уъркшоп:
Добавяне на изображения

Оценяване - уъркшоп по
редактиране и качване на
изображения

Мога да:

Лекция:

Оценяване:

1. добавя тест

Създаване на анкети

2. създавам анкета

Уъркшоп:

Тест за
теста

директории

и

изпълнение

на
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5.2 ТЕМА 2: Управление на ресурси в Moodle

Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи



Важността на изработване
на добър тест



Различни
тестовете

видове

на

3. създавам
въпроси
множествени отговори
случайни въпроси

с
и

Компонент 4:

Компонент 5:

Дейности / Учебен материал

Оценка & Тестове

Съставете анкета

Оценяване - уъркшоп по
тест с множествен избор

5.3 ТЕМА 3: Управление на дейностите в Moodle
Тази тема е разделена на три основни компонента като: Използване на функциите на Moodle дейности като цяло и по-късно се
концентрира върху съвместни и мултимедийни дейности.
Целите на тази тема са:
•
•
•

преподаватели на възрастни да имат основни познания за използването на функциите на Moodle
да имат основни познания за използването на дейностите за сътрудничество на Moodle
да имат основни познания как да използват мултимедийните дейности на Moodle
Тема 3: Управление на дейностите в Moodle

Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен материал

Оценка & Тестове

Да
има
основни
познания
за
използването
на
дейностите
на
Moodle

Разбирам:

Мога да:

Лекция:

Оценяване:

 как да добавя задание към групата

1. Създам задачи

 роля на журнал в Moodle

2. Създам журнал

Как да добавя задачи и анкети
към курса на Moodle

Тест / тест на задания и
анкети

 начини на създаване на анкети и
речници

3. Работя с анкети и речници в
група

Уъркшоп:

Оценяване - уъркшоп по
създаване на речник

Разбирам:

Мога да:

Лекция:



1. Ползвам дискусии на живо и

Инструменти

Да
има
основни
познания
за
използването
на

Ролята на инструментите за
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Съставете речник

Оценяване:
за

Test / Тест за съвместни
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Тема 2: Управление на ресурси в Moodle

Компонент 1:
Основна цел
дейностите
сътрудничество
Moodle

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен материал

Оценка & Тестове

сътрудничество в Moodle

инструменти в Moodle

Уъркшоп:

Оценяване - уъркшоп по
изграждане на форум

за
на

сътрудничество в управлението
на курса



Да
има
основни
познания
за
използване
на
мултимедия

26

Тема 3: Управление на дейностите в Moodle

Как да използвам чатове и
форуми по време на курсовете
Начините на използване на
форуми за новини и социални
форуми

в реално време
2. Създавам
бюлетин
дискусионни табла

или

Създайте форум

3. Публикувам
новини,
свързани с моя клас

Разбирам:

Мога да:

Лекция:

Оценяване:





Качвам видео в курса

Мултимедийни инструменти



Прикача линк към видео в
Интернет

Уъркшоп:

Тест
/
Тест
мултимедийни
инструменти в Moodle




Ролята на видео обучителните
материали
Как да добавя видео от
Интернет



Използвам аудио в курса

Връзка
към
видеоклипове

аудио

Как да ползвам аудио във
виртуална класна стая

5.4 ТЕМА 4: Оценяване и награждаване в Moodle
Тази тема е разделена на два основни компонента: проследяване на напредъка и значки на Moodle.
Целите на тази тема са:
• преподаватели на възрастни да имат основни познания за проследяване на напредъка
• да имат основни познания за значките на Moodle
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и

за

Оценяване - уъркшоп по
качване на аудио-визуален
материал в курсове
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Тема 4: Оценяване и награждаване в Moodle
Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен материал

Оценка & Тестове

Да има основни познания за
проследяването
на
напредъка

Разбирам:

Мога да:

Лекция:

Оценяване:



Ролята на системите за
проследяване на
завършването

1. Прилагам проследяване на
завършването към ресурси и
дейности

Проследяването на напредъка

Тест / Тест за инструментите
за проследяване



Възможните методи за
прилагане на
проследяване на
завършването

2. Прилагам проследяване на
завършването към нови
ресурси



Значението на
проследяване на
завършването

Да има основни познания за
значките на Moodle

Уъркшоп:
Настройване на "преминал" и
"не издържал" на дейностите

Оценяване - уъркшоп по
настройване на оценка за
преминаване

3. Прилагам проследяване на
завършването към нови
дейности
4. Контролирам проследяване
на завършването

Разбирам:

Мога да:

Лекция:

Оценяване:



Какво е значка

1. Добавя значка



Важността на
настройване на критерии
на значката

2. Връча значка ръчно

Проследяване на напредъка и
значки

Тест / тест за проследяване
на напредъка

Уъркшоп:

Оценяване - уъркшоп
изпълнението на значката



Процеса на управляване
и редактиране на значка

Upskillead

3. Администрирам значка в
курсове

Създайте значка

по
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6 ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ 4: ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
6.1 ТЕМА 1: Хардуер и софтуер за графичен дизайн
Тази тема обхваща някои теоретични аспекти на графичния дизайн: основна терминология, основни технически възможности за
реализиране на графично проектирани идеи и визуализация на графично проектирани идеи, и специфични практически знания и умения
по отношение на основни съвременни ИКТ инструменти, и използване на основните хард и софтуер за графичен дизайн.
ТЕМА 1: Хардуер и софтуер за графичен дизайн
Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен
материал

Оценка & Тестове

Да има основни
познания
по
графичен
дизайн.

Разбирам:

Знам какво е графичен дизайн.

• какво е графичен дизайн

Знам какво е визуален процес на
комуникация.

Встъпително
насърчение /
Определение /
Теория:

Тест: Какво е
графичен дизайн

Разбирам:
• основен хардуер и софтуер
• основен хардуер и софтуер в графичния дизайн

Да има основни
познания по
хардуер и
софтуер за
графичен
дизайн.

• как се използва основен софтуер за графичен
дизайн.

Имам нови знания (имам интерес) по
отношение на графичния дизайн.
Знам основите на визуализацията на
графично проектираните идеи.
Знам какво е цифрова
инфраструктура и какви ИКТ
инструменти познаваме.
Знам предимствата и недостатъците
на използването на ИКТ в учебните
процеси.
Мога да разпозная ситуации, в които
ИКТ
оказват
влияние
върху
ежедневието ми.
Мога да идентифицирам разликата
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Какво е графичен
дизайн, Процес на
визуална
комуникация, Интерес
за придобиване на
нови знания по
графичен дизайн,
Основи на
визуализация на
графично
проектирани идеи
Определение / Теория
/ Визуален материал:
цифрова
инфраструктура, ИКТ
инструменти, хардуер,

Тест: Визуална
комуникация

Тест: Термин ИКТ

Тест: Какво е ИКТ

Тест: Системен
софтуер и приложен
софтуер

Тест: Софтуер,
хардуер

Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен
материал

Оценка & Тестове

между съвременните ИКТ
инструменти:

софтуер

Тест: Векторна и
растерна графика

Компютърен хардуер
Компютърен софтуер
Знам и мога да използвам основна
терминология в графичния дизайн.
Различавам векторни и растерни
графики.
Имам знания за различни софтуерни
възможности за графичен дизайн:
- векторна графика: InDesign, Adobe
Illustrator, CorelDraw, Inscape и
- растерна графика: Photoshop, Gimp,
Paint и др.)
и техните възможности по
отношение на графичния дизайн.

Теория, примери:
Предимства и
недостатъци на
използването на ИКТ
в учебните процеси,
използване на ИКТ
умения
Теория / Визуален
материал / Примери:
Различен компютърен
хардуер и софтуер за
графичен дизайн

Теория / Визуален
материал / Примери:
Векторна/Расторна
графика

Теория/ Определение:
Основна
терминология
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Тест: Терминология в
графичния дизайн
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ТЕМА 1: Хардуер и софтуер за графичен дизайн

Тази тема обхваща някои теоретични аспекти, касаещи визуалната идентичност и логото (целта на визуалната идентичност, основните
елементи на визуалната идентичност, техническото решение и др.). И практическите знания / умения / нагласи (прилагане на елементи от
визуалната идентичност, основни правила за реализация) на логото в други графични проекти (банери, листовки, плакати…), възлагане на
визуална идентичност на външен експерт на, инструкции за използване на визуалната идентичност, проектиране на лого и шаблони за
визуална идентичност и промяна на визуалната идентичност).
ТЕМА 2: Визуална идентичност и лого
Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен
материал

Оценка & Тестове

Разбирам:

Знам какво е визуална идентичност.
Разбирам разлика между добра и
лоша визуална идентичност (знам
как да изразявам съдържанието чрез
визуална идентичност).

Встъпително
насърчение / Казус:

Тест:

• значението на визуалната идентичност,

Да
притежава
основни
познания
по
визуална
идентичност и
лого.

• основни правила за създаване на визуална
идентичност и дизайн на лого,
• основни елементи на логото и как да създам
логото,
• как да проектирам проектната версия на логото,
• как да предам информация за лого и визуална
идентичност на подизпълнителя,
• използването на визуална идентичност,

Знам защо визуалната идентичност е
важна за организацията (нейната
добавена
стойност,
видимост,
репутация, изразяване на визията,
стратегията, мисията и т.н.).

• как да проектирам основни шаблони,
използвайки визуална идентичност,

Mога
да
разпозная
елементи
на
идентичност:

основните
визуалната

• когато е необходимо да се препроектира
визуалната идентичност и как да се преработи.

• Лого: образ, типография, цвят,
подредба
• Шаблони на графични изходи
(кореспонденция, листовка, плакат,
презентация, писмо, покана, визитка,
брошура и др.).
Мога да създам проект (скица) на
семпло лого на хартия (формата,
цвета, текста и др.).
Мога да дам информация за лого и
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Визуални
послания.
Добри
и
лоши
визуални послания.
Theory:
Определение на
визуалната
идентичност
(търговска марка) и
елементи.
Казус: Значение на
визуалната
идентичност
за
организацията.
Теория/
Казус/
Визуален материал /
Примери:
какво
е
лого,
какви
са
елементите на лого
(образ,
типография,
цвят, подредба), как

Добър и лош дизайн
Тест:
Значение на
визуалната
идентичност за
организацията
Тест:
Разпознаване
марки

на

Тест:
Елементи
изображение
логото

и
на

Тест:
Използване
на
типография,
Четливост на текста
Тест:
Използване

на

30

6.2 ТЕМА 2: Визуална идентичност и лого

Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен
материал

Оценка & Тестове

се създава лого

цветови
модели,
Видове
цветове,
Композиция,
Подготовка на лого
дизайн,
Използване
на
векторна
и
растерна графика

визуална
идентичност
подизпълнителя

на

Мога да използвам основни правила
за
реализация
на
визуалната
идентичност в други графични
изходи и мога да използвам
ръководство
за
визуална
идентичност.
Мога
да
проектирам
основни
шаблони за документи (писмо,
визитка) в съответствие с визуалната
идентичност.
Мога да подобря съществуващата
визуална идентичност и да дам
предложения за препроектиране на
визуалната идентичност за поефективно популяризиране.

Пример:
Създаване
на проект за лого
Теория: Дайте кратка
информация
на
подизпълнителя
за
лого
и
визуална
идентичност
Теория / Визуални
материали / Примери:
Използване на
визуална идентичност
и лого, основни
правила, Въвеждане
на елементи на
визуалната
идентичност,
Визуална идентичност
Редизайн

Практическа задача:
Подготовка на проект
за лого (скица на
хартия)

6.3 ТЕМА 3: Проектиране на визуален продукт / проект
Тази тема обхваща някои теоретични аспекти и практически знания / умения / нагласи за графичния дизайн: как да се предаде идеята чрез
подходящо използване на думи и изображения, различни видове основни медии (уеб публикации, брошури, книги и др.) И какви медии да
използваме в специфичен контекст, проектиране на визуално изпълнени съобщения и оригинални продукти / проекти. Тази тема обхваща
и комуникационни въпроси във връзка с поръчване на услуги за графичен дизайн, насочени към създаването на висококачествени,
визуално изпълнени и оригинални съобщения продукти / резултати. Тази тема обхваща някои теоретични аспекти и практически знания /
Upskillead
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ТЕМА 2: Визуална идентичност и лого

ТЕМА 3: Проектиране на визуален продукт / проект
Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен
материал

Оценка & Тестове

Да се създаде
атрактивен
визуален продукт
/ проект

Разбирам:

Мога да предам идеята чрез
подходящо използване на думи и
образи.

Теория / Визуален
материал / Примери:
От идея до краен
резултат, Ключов
анализ на клиента,
Подготовка на семпла
графична концепция
(скица) на продукта
върху лист хартия,
Различни видове
медии и използването
им, Подреждане на
визуална идентичност

Тест: От идея до
краен резултат

• как да се предаде идеята чрез подходящо
използване на думи и изображения,

Мога да подготвя ключов анализ на
клиента.

• как да се подготви основен анализ на клиентите,
• какви видове основни медии съществуват (уеб
публикации, листовка, брошури, книги и др.) и
какви медии да използвам в конкретен контекст,

Мога да идентифицирам разликата
между вида на медиите (официални
документи, рекламни материали и
електронни документи и др.) и
основните правила за графичния
дизайн в различни видове медии.

• как да поръча услуги за графичен дизайн,
насочени към създаването на визуално
изпълнени продукти / резултати с оригинални
послания,

Мога да идентифицирам кои видове
инструменти / софтуери се използват
за графичен дизайн при различни
изходи.

• значението на насърчаването на творчеството,
• как да проектираm семпъл продукт,
• значението на ключовите
графичния дизайн.

компетенции

в

Мога
да
поръча
визуална
идентичност и да обръна внимание
на
функционалността
и
естетическите аспекти.
Мога да генерирам нови идеи и да
използва мтехники за насърчаване
на творчеството.
Мога да използвам основни правила
относно
типографията
и
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Теория / Визуален
материал /
Упражнения:
Творчество,
насърчаване на
творчеството
Теория / Визуален
материал:
Проектиране на
продукт, основни
правила (използване
на типография,
използване на

Тест: Ключов анализ
на клиента
Тест: Фазите на
творческото мислене
Тест: Насърчаване
на творчеството
Тест: Характеристики
на добър лидер на
екипа
Тест: Проектиране на
листовки, плакати,
брошури в текстов
редактор.
Тест: Създаване на
flipbook.

Практическа задача:
Семпла графична
концепция (скица) на
продукта на хартия,
проектиране на
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умения / нагласи в основите на визуалния език, техники на художественото изразяване, начини за интерпретация и проектиране на
графична концепция (скица) на продукта, съгласувана с вида на медиите и софтуера за графичен дизайн. В рамките на тази тема ще
акцентираме върху развитието на изкуството, създаването на нови идеи и непрекъснатото търсене на нови начини за подобряване на
работата в областта на творческото изразяване.

цветовете)

Мога да подготвя семпла концепция
(скица) на продукта на хартията.

Практически указания
/ упражнения: семпла
графична концепция
(скица), проектиране
на семпъл продукт
(листовки, плакати,
брошури в текстов
редактор; семпла
визитна картичка,
онлайн flipbook,
онлайн въпросник),
редактиране на
изображения

Мога
да
проектирам
семпли
документи:
листовки,
плакати,
брошури в текстовия редактор и да
ги прехвърля в PDF формат и др.
Мога да проектирам семпла визитка
(например в publisher).
Мога
да
проектирам
основни
документи, да ги прехвърля в pdf и
да създавам flipbook, използвайки
уеб приложение, например ISSUU.
Мога да създавам електронни
въпросници или други подобни
форми
(използвайки
doodle,
формуляр на Google и т.н.) - да
добавям лого, променям теми или да
използвам собствени теми и т.н.
Мога да управлявам комплексен
проект, свързан с графичния дизайн,
да обърна внимание на аспектите на
качеството
и
да
използвам
ефективни методи за комуникация с
екипа на проекта и външни експерти.
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Теория / Упражнения /
Примери: Управление
на комплексни
проекти, осигуряване
на качеството,
ефективна
комуникация с екипа
на проекта и външни
експерти

визитката
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използването на цветовете.

Практическа задача:
Подготовка на онлайн
въпросник.

Тест: Осигуряване на
качеството

Тест: Ефективна
комуникация

Практическа задача:
Идеи за
популяризиране на
проекта
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6.4 ТЕМА 4: Подготовка на документ за печат
В рамките на тази тема обучителите на възрастни ще придобият теоретични и практически познания по основните правила за отпечатване
на крайния резултат, познания за предпечат и печат и възможности за печат на материали. В рамките на тази тема преподавателите на
възрастни ще придобият теоретични и практически познания по опазване на околната среда в рамките на графичната индустрия и
решаване на екологични проблеми в рамките на графичния дизайн. Обучителите на възрастни ще развият положително отношение към
екологичната отговорност.
ТЕМА 4: Подготовка на документ за печат
Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен
материал

Оценка & Тестове

Да има основни
познания по
подготовката на
документите за
печат и ролята
на графичния
дизайн

Разбирам:

Мога да идентифицирам разликата
между видовете печатна продукция

Теория / Примери /
Визуален материал:

Запознат съм с предимствата и
недостатъците
на
различните
техники на печат.

Какво
е
печатно
производство?
Различни
видове
печат



основните правила за печат на крайния
резултат,



как да направя поръчка за печат, така че
продуктът да бъде полезен,



как да се решават основни екологични
проблеми в графичния дизайн и способността
да се генерират нови идеи в този контекст.

Да се обърне
специално
внимание
върху
отговорността
за околната
среда при
работа в
областта на
графичния
дизайн

Запознат съм с опциите за печат на
материали - избор на цветове в
зависимост от желания резултат
(цветове
CMYK
(четирицветен
печат), спот цветове (Pantone)
Запознат
съм
с
различни
спецификации за печат (размери,
материал, тегло в грамове, цвят,
крайна продукция).
Мога да предвидя крайният продукт,
в
зависимост
от
дадените
характеристики.
Мога да избера вида на печат в
зависимост
от
количество,
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Тест: Отпечатване на
крайния резултат.
Тест:
продукция,
материали

Печатна
Печатни

Теория / Примери:
Предимства
и
недостатъци
на
различни
печатни
техники.

Тест:
Основни
правила при печат

Теория / Примери:

Тест: Използване на
печатни техники.

Основни правила при
отпечатване
на
крайния
резултат,
различни
спецификации
за
печат.
Теория / Примери:
Опазване на околната
среда: въздействието
на
процесите
на

Тест:
Видове
хартията за печат.
Тест: Предпечат
Тест:
Проблеми с околната
среда

Мога да направя предпечатна
подготовка (да избера подходящ тип
файл в зависимост от избрания
изход (pdf, jpeg, png…), опции за
отстъпи, изрязване и т.н.).
Мога да разпозная основите на
опазването на околната среда в
графичната индустрия.
Мога да идентифицирам заплаха за
замърсяването на околната среда и
да решавам проблема по подходящ
начин.

графичната
индустрия,
отпадъците
и
продуктите
върху
околната среда
Теория / Примери:
Екологични проблеми
и
решения
в
отделните техники на
печат, екологично поблагоприятни
графични материали,
екологични закони и
стандарти.

Мога да използвам еко материали
(рециклирана
хартия),
когато
поръчвам продукти.
При поръчка на материалите мога да
използвам по-малко вредни за
околната среда техники на печат и
цветове.

7 ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 5: УЕБ ДИЗАЙН
7.1 ТЕМА 1: Прилагане на базовите принципи - УЕБ ДИЗАЙН. Основни понятия в уеб дизайна и дизайна.
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Практическа задача:
Подготовка
на
спецификациите
за
печат на малък принт
на трикратна брошура
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използването и целта на очакваните
резултати и разходи.

Тема 1: Прилагане на бозовите принципи
Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен
материал

Оценка & Тестове

Основни знания за
уеб дизайна

1. Разбирам термини, свързани
с уеб дизайн
2 Знам какво е уеб-базиран
ресурс
3 Разбирам концепциите за
електронна търговия, тъй като
те се отнасят до уеб-базирани
проекти
4 Разбирам разликата между
платформите и браузърите във
връзка с Мрежата
5 Разбирам как резолюцията
влияе на дизайна на уеб
страници

Мога да дефинирам термини,
свързани с уеб проекти
Мога да намеря уеб търсения, онлайн
ресурси, сайтове за свободно
изтегляне
Мога да използвам концепции за
електронна търговия за ефективни
уеб страници
Мога да разпозная една платформа и
мога да използвам браузъри
Аз мога да правя насторйки на
разделителната способност

Материал: термини,
свързани с уеб
ресурси, платформи и
браузъри, резолюция

Тест:
Кой ще оцени ефективния уеб дизайн?
Какво е добър уеб дизайн?
Език на комуникация за общата целева
аудитория.
Какво е т.нар. ''F'' структура?
Какво трябва да бъде времето за
зареждане?
Какво е темплейт за уебсайта?
Какво представляват уеб базираните
ресурси?
Какво представлява разделителната
способност на дисплея?
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Тази област обхваща теоретични аспекти от уеб дизайна. Тя има за цел да помогне на обучителите на възрастни да разберат основните
принципи на уеб дизайна, както и да идентифицират основните му елементи. Обучителите на възрастни ще се научат как да използват
уеб-базирани ресурси като уроци, уеб-търсения, сайтове за свободно изтегляне и др. Освен това те ще бъдат запознати с концепциите за
електронна търговия, свързани с уеб-базирани проекти. Те ще придобият знания за различните платформи и браузъри. Обучителите ще
разберат как да прилагат подходящи изображения за уеб дизайн и ще разберат какво е значението на резолюцията за уеб сайтовете.
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7.2 ТЕМА 2: Създаване на ефективен уеб сайт - УЕБ ДИЗАЙН (дигитална компетентност)
Тази област се фокусира върху създаването на базата знания, които трябва да имат обучителите навъзрастни относно дизайна и
ефективните уеб сайтове. Включва различни видове дизайнерски елементи (цветове, шрифтове) и принципи на уеб дизайна. Обучителите
ще могат да оценяват уеб сайтове въз основа на тези елементи и принципи. Темата ще ги запознае с целта на уеб страницата и как да
бъде приложена организацията в дизайна. Те ще идентифицират целевата аудитория и как да общуват с нея, въз основа на нейните
характеристики. Съдържанието като елемент на уеб дизайна е силно свързано с целта на уеб страницата. Обучителите ще научат как да
представят съдържанието по подходящ начин по отношение на конкретната целева аудитория. Ще придобият знания отностно
оформление на уеб страницата и подходяща навигационна структура. Освен това те ще използват техники за коригиране и редактиране.
Днес достъпността на уеб страниците е много важна, затова обучителите трябва да се запознаят с инструментите за достъпност и как да
бъде подобрена тя.
ТЕМА 2: Създаване на ефективен уеб сайт
Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен
материал

Оценка & Тестове

Основни знания в уеб
дизайна

1. Разбирам принципите и елементите
на уеб дизайна
2. Знам кои са елементите на дизайна и
принципите на уеб сайтовете
3. Знам какво е цел на уеб сайт
4.
Разбирам
какво
означава
идентификация на целевата аудитория
5. Знам какво е съдържание на сайта,
как се избира и създава
6.
Знам
какво
е
организирано
оформление
7.
Знам
какво
е
подходяща
навигационна структура
8. Знам кои са уеб-безопасни цветовете
и шрифтовете,
9. Знам техники за коригиране и
редактиране
10.
Знам
какво
представляват

Мога да разгранича различните елементи
на дизайна на уеб страниците
Мога да използвам подравняването, да
избера цвят
Мога да използвам навигацията и мога да
получавам обратна връзка от потребителя
Мога да разпозная целта на уеб сайт
Мога да взема под внимание целевата
аудитория на уеб страницата
Мога да използвам техники за изследване
Мога да направя оформление за уеб
страница
Мога да използвам подходящата
навигационна структура за страницата
Мога да използвам уеб-безопасни цветове
и шрифтове
Мога да използвам техники за коригиране
и редактиране

Материал: Основен урок
по Уеб дизайн: принципи и
елементи, цел и
съдържание на уеб
страницата, целева
аудитория,
навигационната структура,
цветовете, шрифтовете,
редактиране и достъпност.

Тест:
Как постигаме
визуална йерархия
в уеб сайта?
Какъв е закона на
Хик?
Целта на
информационния
уебсайт е?
Кои са основните
характеристики на
целевата
аудитория?
Какво е
съдържани
е на уеб
сайта?
Какви са
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Мога да използвам стандартите за уеб
достъпност

характеристиките
на фиксираното
оформление на
сайта?
Какво е
относително
оформление на
уебсайта?
Какво е навигация
в уебсайта?
Какво е локална
навигация?
Какви са цветовете
на уебсайтовете?
Какво
представляват
уеб-безопасните
шрифтовете?
Какво е
коригиране?
Какво е
редактиране?
Достъпността се
отнася до?

7.3 ТЕМА 3: Работа с изображения и умения за създаване на страници - WEB ДИЗАЙН (цифрова компетентност)
Тази тема обхваща въпроса за създаването и манипулирането на изображения. Необходимо е да се прави разлика между формати и
типове файлове с изображения, както и използването им в уеб дизайна. Изображенията могат да бъдат намерени в различни източници,
като снимки, CD, интернет, сканиране. Обучутелите ще бъдат запознати със софтуерните инструменти за редактиране на изображения. Те
ще знаят как да прилагат подходяща резолюция за оптимизиране на времето за зареждане. Обучителите ще се научат да използват уеб
софтуера на Wordpress, за да създават уеб страница, както и създаване и използване на шаблони за такива. Те ще идентифицират и
прилагат HTML тагове и атрибути за основен дизайн на уеб страници (например заглавие, метаданни, таблица, връзки); ще използват
разширени техники за създаване на уеб страница с основен HTML. Обучителите ще могат да създават интерактивни елементи на дизайна
като преобръщане, слайдшоу и ще ги прилагат към уеб страниците; контролиране на елементи на уеб страници с WordPress и включване
на приставки за браузъри. Ще тестват уеб страниците.

Upskillead
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стандартите за уеб достъпност

Компонент 1:

Компонент 2:

Компонент 3:

Компонент 4:

Компонент 5:

Основна цел

Нива и индикатори

Вид знания, умения, нагласи

Дейности / Учебен
материал

Оценка & Тестове

Основни знания за
уеб дизайна

1.Знам какви са различните типове
изображения и техните разширения
2. Знам как да използвам изображения
от различни източници
3. Знам какво е програма за
редактиране на изображения и
оригинални растерни изображения
4. Знам какви са инструментите
използвани при обработка на
изображение
5. Знам техники за редактиране и
обработка на изображения 6. Знам как
да коригирам и трансформирам
изображения с програма за
редактиране на изображения
7. Знам какво е оптимизация на
изображението и как да подобря
времето за зареждане
8. Знам как да разрязвам изображение
на отделни части
9. Знам какво е WordPress софтуер и
шаблон в WordPress и как се създават
уеб страници
11. Знам какво представляват
интерактивните елементи на дизайна
12. Знам какво представляват
приставките за браузъри
13. Знам какво е HTML
14. Знам какво представляват HTML
тагове и елементи на основен дизайн
на уеб страници (напр. Заглавие,
метаданни, таблица, връзки)
15. Познавам инструменти за
анимация и такива техники

Материал:
Image types, sources of
images, layers techniques
Материал: Use of
WordPress
Материал: Basic use of
Flash
Материал: Основно
ползване на Adobe,
интерактивни елементи
на дизайна, плъгини,
WordPress за управление
на елементи на
страницата,
анимационни
инструменти, използване
на HTML, създаване на
комплексна уеб страница

Тест
Какво е GIF?
Какво е JPG?
Какво е Creative Commons
Zero (CCO)?
Какво е GIMP?
Кои са инструментите за
селекция във Photoshop?
Какво е обработка на
дигитално изображение?
Каква е нужната
резолюция на
изображение за целите на
уебдизайна?
Какво е WordPress?
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Мога да използват различни типове
изображения, като GIF, JPG, PNG.
Мога да свалям и използвам
изображения от интернет, CD, скенер,
цифров фотоапарат
Мога да редактирам изображение, да
правя колажи, банери, бутони
Мога да изрязвам снимка с ласо, magic
wand
Мога да работя с програма за обработка
на изображение
Мога да изрежа, завъртя, изкривя,
променя цвета и размера на
изображението.
Мога да подобря времето за зареждане
на изображение
Мога да използвам WordPress софтуер,
за да направя уеб страница
Мога да персонализирам шаблон в
WordPress
Мога да използвам преобръщане,
слайдшоу, други техники за анимация
Мога да използвам плъгини
Мога да използвам анимационни
инструменти и техники
Мога да използвам HTML и HTML тагове
Мога да създам лейаут на уеб страница

Практическа част –
създайте семпла
страница:
Кустомизиирайте темплейт
в WordPress, Вземете 5
снимки от интернет,
Направете банер с бутон,
Изрежете снимка с ласо
или magic wand,
Направете 2 лейъра (др.
изображение да бъде
лейър с текст),
Редактирайте
изображение ( изрязване,
ротация, промяна цвят и
размер; Оптимизирайте
изображение, Направете
слайдшоу, използвайте
плъгини, Сложете
анимация в страницата,
Създайте HTML таг
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Тема 3: Работа с изображения и умения за създаване на страници
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7.4 ТЕМА 4: Прилагане на ефективни техники за управление на уеб страници - WEB ДИЗАЙН (цифрова компетентност)
Прилагане на ефективни техники за управление на уеб страници - WEB ДИЗАЙН (цифрова компетентност). В тази област обучителите ще
се запознаят с техниките за уеб публикуване. Какво е уеб хосто и как да създадат профил, получаване на име на домейн и създаване на
електронно портфолио. Обучителите ще се научат как да организират съдържанието в папка и да прилагат техники за управление на
времето; ще могат да създават мета-тагове, които да се използват от различни търсачки.

Тема 4: Ефективни техники за управление на уебсайт
Компонент 1:
Основна цел и
рамка
Основни знания за
уеб дизайна

2:
Нива и индикатори

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Знам различни техники
за публикуване в
Интернет
Знам какви са опциите за
хостинг акаунт
Знам процеса на
получаване на име на
домейн
Знам какво е електронно
портфолио
Знам как да организирам
файлове със съдържание
в папки
Знам какви са техниките
за управление на
времето
Знам какво е мета-таг
Знам как да правя тест за
ползваемост на уебсайта

Компонент 3:
Нагласи относно уменията и
знанията

Компонент 4:
Дейности/Материали

Компонент 5:
Оценка и тест

Мога да използвам различни
техники за уеб публикуване

Материал: техники
за уеб публикуване,
уеб хостинг, име на
домейн, управление
на папки, мета тагове
Материал: етично
поведение, авторски
права

Тест:
Какви стъпки трябва да направите, ако
искате да публикувате съдържанието
онлайн?
Име на домейн и уеб хостинг едно и
също нещо ли са?
Какво представлява онлайн
портфолиото?
Кои са най-важните елементи на едно
онлайн портфолио?
Полезно ли е да се правят връзки от
онлайн портфолио до блог и други
социални медии като Facebook,
LinkedIn, Twitter, Pinterest и т.н.?
Какво е управление на папки?
Какво е управление на времето в уеб
дизайна?
Можем ли да използваме в
управлението на времето в уеб
дизайна само съвети и препоръки или
съществуваща софтуерна поддръжка

Мога да получа име на домейн за
сайта си
Мога да сравнявам уеб хостинг
акаунт опции
Мога да създам онлайн портфолио
Мога да организирам файлове
Мога да използвам техники за
управление на времето
Мога да направя мета-тагове, които
да се използват от различни
търсачки
Мога да тествам използваемостта
на сайта
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8 ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 6: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА БЯЛА ДЪСКА
8.1 ТЕМА 1: Интерактивната бяла дъска
Интерактивна бяла дъска (ИБД) е голям интерактивен дисплей във формата на бяла дъска. Тази първа тема представлява общо
въведение в този иновативен инструмент, предоставяйки на потребителите основни познания за: неговите основни аспекти и
функционалности, неговата обща употреба, съответните жестове, които се използват, добри практики за жестове и инструменти.
Тема 1: Интерактивна Бяла Дъска
Компонент 1:
Основна цел и
стандарт

Придобиване на
основни
познания за това
какво е
Интерактивна
Бяла Дъска
Придобиване на
общ поглед
върху
основните
аспекти,
функционалност
и и употреби на

Компонент 2:
Нива и индикатори

Компонент 3:
Вид знания, умения, нагласи

Компонент 4:
Дейности / Учебен
материал

Компонент 5:
Оценка и тестове

Лекция:
Какво е Интерактивна
Бяла Дъска
Разбирам:

Мога да включвам / изключвам ИБД
Лекция:
Обща употреба на ИБД

• какво е ИБД
• общата употреба на ИБД
• как работи ИБД
• основните дейности, които ИБД
може да изпълнява и как да ги
изпълнява

Тест: как работи ИБД?

Мога да настройвам / ориентирам
ИБД
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Тест: какво означава акронима
ИБД?

Лекция:
Разбиране как работи
интерактивна бяла
дъска
Лекция:
Какво представлява
панела с писалки (Pen
Tray)
Лекция:
Ориентиране на

Тест: кои са основните действия,
които могат да бъдат извършени
от ИБД
Практически задачи:
- включване / изключване на ИБД;
- ориентиране на ИБД;
- запис / избор / изтриване на
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за управление на времето?
Важна ли е ползваемостта на
уебсайта?
Кога да тестваме използваемостта на
уебсайта?

интерактивната бяла
дъска

Мога да пиша, избирам и трия,
използвайки разпознаване на обекта

ИБД.
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ИБД

Лекция:
Писане, избиране и
изтриване, използвайки
осъзнатост за обекта
Лекция:
Използване на режима
за заключване на
писалка
Лекция:
Жестове

8.2 ТЕМА 2: Обща употреба на ибд
Веднъж достигнали до общ преглед на ИБД, е време да започнем да я използваме, като се съсредоточим върху нейните възможности
(интерактивни) и свързаните с нея инструменти, техники и приложения: преглед и взаимодействие с интернет страници и софтуер, водене
на бележка, взаимодействие с външни източници, създаване на урок, плъзгане и пускане, изтриване и разкриване, наслояване, групиране
и др.

Тема 2: Обща употреба на ИБД
Компонент 1:
Основна цел и
стандарт

Компонент 2:
Нива и индикатори

Компонент 3:
Вид знания, умения, нагласи
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Компонент 4:
Дейности / Учебен
материал

Компонент 5:
Оценки и тестове

Тест: как се използва
инструмента писалка?

Придобиване на
основни
познания за
взаимодействие
то като основна
възможност на
ИБД

Лекция:
Разглеждане и
взаимодействие със
софтуер

Тест: как се изтрива и разкрива?

Зная как ИБД взаимодейства със
софтуер

Зная как да водя бележки,
използвайки софтуера на ИБД

Лекция:
Водене на бележка,
използвайки софтуера
на ИБД

Придобиване на
общ поглед
върху
инструментите,
техниките и
приложенията
на ИБД

Зная как ИБД взаимодейства с DVD
и видео клип

Лекция:
Гледане и
взаимодействие с DVD
или видеоклип

Зная как да създам урок чрез
софтуера на ИБД

Лекция:
Често използвани
инструменти, техники и
приложения на ИБД

Разбирам:
• как ИБД позволява и улеснява
взаимодействието
• как се използва свързаният с ИБД
инструмент
• как се използват различни техники
предоставени от ИБД
• как да се възползваме от
различните
приложения, предоставени от ИБД

Upskillead

Тест: как се използва функцията
за влачене (drag-and-drop)?

Тест: как се вмъкват анимации?
Практически задачи:
- съчетаване на елементи върху
ИБД;
- създаване на текстови
инструменти върху ИБД;
- записване на дейности върху
ИБД.
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Лекция:
Разглеждане и
взаимодействие с
интернет страниците

Зная как ИБД взаимодейства с
интернет страници
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8.3 ТЕМА 3: Използване на ибд за дидактически цели
Интерактивната бяла дъска е „гъвкав инструмент“, който може да се използва с различни стратегии за преподаване: урок, ориентиран към
учителя (експозиция), мултимедиен урок (подобряване на експозицията), интерактивен урок, съвместен урок (подобряване на
взаимодействието).

Тема 3: Използване на ИБД за Дидактически Цели
Компонент 1:
Основна цел и
стандарт

Придобиване на
специфични
знания за
различните
стратегии на
преподаване,
които могат да
бъдат
използвани, за
да се създаде
урок

Компонент 2:
Нива и индикатори

Компонент 3:
Вид знания, умения, нагласи

Разбирам:
• как да разпозная

специфичните нужди на
моите ученици
• как да избера най-добрата
стратегия за преподаване
• как да се използва ИБД, за
да се създаде урок,
ориентиран към учителите,
мултимедиен урок,
интерактивен урок,
съвместен урок

Придобиване на
подробни
познания за това
как да се
създадат
индивидуални

Мога да използвам ИБД, за
създаване урок, ориентиран към
учителя

Мога да използвам ИБД за
създаване на мултимедиен урок

Мога да използвам ИБД за
създаване на интерактивен урок

Мога да използвам ИБД за
създаване на съвместен урок

Upskillead

Компонент 4:
Дейности / Учебен
материал

Лекция:
Подход за ИБД:
Експозиция

Лекция:
Подход към работата с
ИБД: Мултимедиен
урок
Лекция:
Подход за ИБД:
Взаимодействие
Лекция:
Подход за ИБД:
Подобряване на
взаимодействието съвместен урок

Компонент 5:
Оценка и тестове

Практически задачи:
- графично представяне на
структурата на урок, ориентиран
към учителя (анализ на
разказвателен текст)
- графично представяне на
структурата на мултимедиен урок
- графично представяне на
структурата на интерактивен урок
(колективно обсъждане на идеи)
- графично представяне на
структурата на съвместен урок
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уроци,
използвайки
възможностите
на ИБД

8.4 ТЕМА 4: Практически съвети за преподаватели за използване на ибд
За да спомогне за създаването на ефективно и трансформиращо интерактивно съдържание на бялата дъска, тази тема съдържа списък с
предложения, насочени към учители и обучители, и чрез осем изброени принципа да предостави всеобхватен и мощен модел за цялото
съдържание на интерактивната бяла дъска: достъпност, сътрудничество, адаптивност, диференциация, подобряване, смисленост,
взаимодействие и ангажираност.

Тема 4: Практически съвети за преподаватели за използване на ИБД
Компонент 1:
Основна цел и
стандарт

Създаване на
ефективно и
трансформиращ
о съдържание
на интерактивна
бяла дъска
Използване на
изчерпателен и
мощен модел за
съдържанието
на всички

Компонент 2:
Нива и индикатори

Компонент 3:
Вид знания, умения, нагласи

Мога да избера най-доброто
оформление, текст и цветове за
урока на ИБД

Разбирам:
●
●

●

как се структурира урок,
използвайки потенциала на ИБД
как да се вземат предвид 8
различни критерии, които
помагат на учителите да имат
последователен и добре
структуриран урок
как да се вмъкнат критериите за
достъпност, сътрудничество,
адаптивност, диференциация,
подобряване, смисъл,

Upskillead

Мога да разработя урок, ориентиран
към учениците

Мога да вмъкна в интерактивен урок

Компонент 4:
Дейности / Учебен
материал

Компонент 5:
Оценки и тестове

Лекция:
Достъпност
Тест: как да изберем най-добрия
шрифт за урокa с помощта на ИБД?
Лекция:
Сътрудничество

Лекция:
Примери за съвместни
дейности, използвайки
интерактивна бяла
дъска

Тест: как да гарантираме
хармонията на цветовете за урока
с помощта на ИБД?
Тест: каква е ролята на учителя в
групов интерактивен урок?
Практически задачи:
- създаване на урок с помощта на

взаимодействие и ангажираност
в дефиницията на урок

ИБД, вземайки предвид
направените предложения

Мога да направя кинестетично
обучение

Мога да гарантирам взаимодействие
с учениците по урока, използвайки
ИБД

Upskillead

Лекция:
Диференциация

Лекция:
Взаимодействие
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обучителните
материали на
ИБД

