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1 - Програма 

 
Модул 5 : Учебно съдържание 

Описание на модула 
Този модул се отнася до ИКТ инструменти и интернет 
приложения, които могат да се използват в процеса на 
преподаване и обучение. Модулът представя 
инструменти, свързани с избрани методи, въз основа 
на общия подход на метода за „куриране на 
съдържанието“(събиране на съдържание). Базирайки 
се на този подход, той е разделен на четири основни 
теми, базирани на стъпки от метода на „куриране на 
съдържанието“. Учителите ще развият, както 
теоретични знания по отношение на наличните 
инструменти и приложения, които имат потенциал да 
бъдат използвани в образователния процес 
(получаване на съвети за конкретни инструменти и 
приложения), така и практически умения, свързани с 
тяхното търсене, както и използването им в учебния 
процес. В модул 5 акцентът е върху формирането на 
уменията на учителите по отношение на независимото 
търсене на инструменти и приложения, критичната 
оценка на техния образователен потенциал и 
способността за правилно проектиране на 
образователни задачи и дейности с тяхна помощ. 

Очаквани резултати от 
обучението1 

След завършване на този модул вие ще имате знания 
и умения за:  

● Структуриране на процеса на преподаване и 
учене в съответствие с принципите на метода 
„курация на съдържанието“. 

● Подготвяне учебната програма и учебен процес 
според тези принципи и други конкретни 
фактори. 

● Търсене и намиране на подходящи материали, 
както тяхното съхранение на едно място с 
помощта на интернет инструменти. 

                                                           
1 Очакваните резултати от обучението се отнасят до това, което обучаваният се очаква да усвои като умения 
и знания от преподавания му материал. 

1 - ПРОГРАМА
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● Планиране на процеса на преподаване и учене 
и осъществяването му в онлайн среда. 

● Търсене, избиране и прилагане на инструменти 
и приложения в образователния процес. 

● Организиране и контролиране на 
индивидуалната и груповата работа на вашите 
ученици. 

● Използване на избрани уеб приложения за 
оценяване на работата на учениците. 

Учебни дейности 
● преглед на  1 видео презентация и 

допълнителни видеа за предложениет 
инструменти и приложения 

● изучаване на 2 задължителни и 3 
незадължителни материали за четене 

● 3 упражнения 
● 3 упражнения за самоусъвършенстване 

Очаквана продължителност Общата продължителност е 4 часа, в които са 
включени:   

● 10 минути за гледане на видео  
● 45 минути за проучване на задължителните 

материали за четене 
● 120 минути за проучване на описаните 

програми  
● 15 минути за упражнения 
● 15 минути, за да се запознаете с упражненията 

за самоусъвършенстване. Изпълнението на 
упражненията не е включено тук. 

 
  


