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ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

на тема: 

„Методически насоки за обучение в дигитална среда“  

по Национална програма „Kвалификация“ 2021 г., 

Тематично направление 1 „ Компетентностен подход и 

образователни резултати”, Мярка IV “Повишаване на 

методическия капацитет на учителите за работа в дигитална 

среда“ 

Дата на провеждане на присъствената форма - 23.10.2021г. 

или 24.10.2021 г. 

Място на провеждане – синхронно в електронна среда от 

разстояние(уебинар) чрез платформа MS Teams 

 

1. Съдържание на програмата на обучението 

 

 Описание на програмата: 

Използването на дигитални образователни ресурси повишава ефективността от 

обучението и дава възможност за обогатяване и визуализиране на учебното 

съдържание. Обучителната програма има за цел да даде методически насоки за 

обучение в дигитална среда и да запознае участниците с подходящи ресурси за 

дистанционно обучение, които могат успешно да бъдат използвани, както от 

педагогическите специалисти по различните учебни предмети/образователни 

направления, така и от децата и учениците като част от процеса на самоподготовка, 

самостоятелно учене и изпълнение на проектни задачи. В рамките на обучението 

учителите ще усъвършенстват своите знания и умения за използване на електронно 

образователно съдържание, съобразно конкретните методически цели, както и за 

конструиране на дейности и задачи при дистанционно обучение на деца и ученици, 

базирани на използването на дигитални образователни ресурси. 

 

 Цели на програмата: 
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Целите на обучението са съобразени и насочени към развиване на 

компетентностите на педагогическите специалисти по отношение на знания, 

умения и отношения, както следва: 

 да познават иновативните образователни технологии, техники и методи на 

преподаване и оценяване, приложими за образователното направление, 

учебния предмет или модул от професионалната подготовка; 

 да прилагат успешно информационните и комуникационните технологии в 

работата си и да подпомагат и мотивират учениците за формиране на 

дигитални умения; 

 да използват подходящи дигитални образователни ресурси за обучение от 

разстояние. 

 Индикатори за очаквани резултати: 

Участниците в обучението ще: 

 повишат знанията си за иновативните образователни технологии, техники и 

методи на преподаване и оценяване, приложими за образователното 

направление, учебния предмет или модул от професионалната подготовка; 

 усъвършенстват и повишат умения си за успешно прилагане на 

информационните и комуникационните технологии в обучението. 

 повишат умения си за използване на подходящи дигитални образователни 

ресурси за обучение от разстояние. 

 Програма за провеждане на 8-часово обучение синхронно в електронна 

среда от разстояние(уебинар): 

Време Тема Продължителност Обучителни методи 

1 ден преди 

уебинара 

Участниците получават линк за 

достъп и инструкции за влизане в 

платформата на MS Teams 

  

09:00ч. Откриване на уебинара   

09:00 – 10:30ч.  Начини за използване  на 

дигитални ресурси и инструменти 

за управление на класната стая 

2 академични часа Презентация; 

Работа по поставена 

задача; 

Групова дискусия. 

10:30-10:45ч. Почивка   

10:45-12:15ч. Начини за използване, адаптиране 

и създаване на готови дигитални 

ресурси за игровизация на учебния 

2 академични часа Презентация; 

Индивидуална  

работа; 
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процес и мотивираща учебна среда Решаване на 

практически казуси. 

12:15-12:45 Обедна почивка   

12:45-14:15ч. Дигитални инструменти и 

платформи, насочени към 

създаване на дигитално 

съдържание от учениците. 

2 академични часа Презентация; 

Работа по поставена 

задача; 

Решаване на казуси; 

Дискусии. 

14:15-14:30ч. Почивка   

14:30-16:00ч. Дигитални инструменти и 

платформи подходящи за 

използване при обучение от 

разстояние. 

2 академични часа Презентация; 

Самостоятелна 

работа; 

Групова дискусия. 

16:00ч. Приключване на уебинара   

 О  Общ брой присъствени часове: 8 академични часа  

 

 Продължителност на обучението: 8 академични часа присъствено синхронно 

обучение от разстояние в електронна среда на 23.10.2021г. или на 24.10.2021 г. 8 

академични часа дистанционно обучени в периода 25-28.10.2021г.. 

 Дистанционното обучение включва: 

- достъп до най-новия дистанционен курс за учители на РААБЕ България, 

на тема: „Дигитални средства, ресурси и технологии в образователния 

процес“ 

- Задължителен тест удостоверяващ завършването на дистанционната 

част от обучението(следва да се попълни от всеки участник до 

28.10.2021г.) 

 Обучителен пакет:  

 Всеки от участниците в обучението получава: 

 Консултация с лектора по време на обучението; 

 Удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит, съгласно 

изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 
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Закона за предучилищното и училищното образование, на тема: „Методически 

насоки за обучение в дигитална среда“. Обучителната програма е вписана и 

одобрена в Информационния регистър за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти със Заповед № РД09-1487 / 14.07.2021 в частично 

присъствена форма на обучение; 

 3-месечен неограничен достъп до най-новия дистанционен курс за учители 

на РААБЕ България, на тема: „Дигитални средства, ресурси и технологии 

в образователния процес”, в който са включени: 

 над 5 часа видео уроци с конкретна практическа насоченост към работния 

процес на учителите; 

 достъп до голяма библиотека с ресурси за изготвяне на различни уроци и 

учебно съдържание; 

 насоки за използване на подходящи онлайн ресурси за подготовка на 

уроци и обучително съдържание. 

 Какво включва обучението? 

 Ефективно управление на виртуалната класна стая; 

 Използване на приложенията на Microsoft Office 365 (Power Point, 

OneNote, Word, Excel, Microsoft Teams); 

 STEM обучение за преобразяване на учебния процес; 

 Защита на дигиталната идентичност, защита от кибертормоз; 

 Използване на подходящи онлайн ресурси за подготовка на уроци и 

обучително съдържание; 

 Инструменти за оценка на постиженията на учениците и др. 

Може да видите веднага безплатен видео урок на тема: „Microsoft 

PowerPoint за училище и преподаване” от дистанционния курс на тема: 

„Дигитални средства, ресурси и технологии в образователния процес”, като 

последвате линка: https://bit.ly/2YxkLvh 

 Задължителен тест удостоверяващ завършването на дистанционната част от 

обучението 

 Методи на обучение: 

За успешното реализиране на програмата се прилага комбинация от различни 

обучителни методи, съобразени със спецификата на обучение на възрастни. 

Методите на обучение се основават на автономност, рефлексия и тестване на 

различни инструменти и техники, създаващи вътрешна мотивация, и включват 

https://bit.ly/2YxkLvh
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лекции, презентации, дискусии, индивидуална и групова работа, работа в малки 

групи и др. В рамките на присъствената част от обучението се редуват активни 

(практически) дейности с теоретични модели, прави се връзка с практиката и опита 

на педагогическите специалисти. 

Неприсъствената част от обучението се базира на методите на самостоятелно 

учене, самооценяване и консултации. 

 

2. Обучител 

 

За гарантиране на високо качество при провеждането на обучението, предлагаме 

следния обучител – доказан експерт с дългогодишен професионален опит в системата 

на образованието и опит при провеждане на обучения по темата. Той е атестиран и 

одобрен за обучител на РААБЕ България съгласно утвърдените в РААБЕ България 

ЕООД процедури за качество по БДС EN ISO 9001:2015 

1. Водещ лектор – Десислава Миленкова; 

Десислава Миленкова е начален учител и учител по компютърно моделиране, 

информационни технологии и информатика до 12 клас. Участва в авторския колектив 

на множество електронни варианти на учебници. Била е „Учител-експерт“ на Microsoft, 

както и участник в 4 световни и 3 европейски форуми. Прави часовете си различни и 

интересни като използва проектобазиран подход и информационни технологии. 

Поддържа професионален блог – http://de-sita.com. Участва в проект на Дигитална 

Национална Коалиция, google.org и МОН насочен към обучения на учители от 

Северозападна България. По същия проект е обявена за дигитален посланик в клас и 

час.  

 

        Лице за допълнителна информация и контакт:  

Теодора Станева, тел: 0879 54 54 18 

 

http://de-sita.com/

