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Всички модификации, актуализации или промени на оригиналните материали,
отразяват изключително мнението на хората, отговорни за тези модификации,
актуализации или промени.

Учебен план по информационна
грамотност, ориентиран към обучавания

Предистория
В условията на нарастващо влияние и отражение на новите технологии върху
ежедневния живот на всички европейски граждани, информационната грамотност
става все по-важна за осигуряването на социално сближаване, активна гражданска
отговорност и личностна реализация. Тези, които нямат достъп до и/или уменията,
необходими за ефективно използване на интернет, в много отношения са в
неравностойно положение, което включва и ограничен достъп до възможности за
учене.
Проектът DLit2.0 е финансиран по Програма „Учене през целия живот” на
Европейската общност. Проектът ще разработи и предостави на служители,
доброволци и възрастни в информационна изолация програма за обучение, в чийто
център е учещия, за приложение във формална и неформална среда в целия
Европейски съюз, включително в обществени библиотеки, домове за социално
настаняване, обществени и социални центрове. Проектът дава възможност на
обучаващите се хора в неравностойно социално положение да развият уменията и
знанията, които са им необходими да използват пълноценно и безопасно Световната
компютърна мрежа, да се подобри тяхната мотивация да учат и да могат да участват
пълноценно в информационното общество.
Учебният план на DLit2.0
Учебният план беше разработен от Фондацията „Ага Кан” (Пакистан), в тясно
сътрудничество с Националния институт за продължаващо образование за възрастни
(НИПОВ) (Великобритания), от името на европейски консорциум за широко
сътрудничество, оглавяван от „Щифтунг Дигитале Шансен” (Германия). Учебният план
предлага двуетапен подход.
Етап 1: Използване на учебният план като основа за адаптирано обучение за
служители / доброволци, работещи в неформална среда, предоставяйки им уменията,
необходими за подпомагане на хора в неравностойно положение или с ограничен
достъп до възможности за учене, без или с ниска информационна грамотност, при
електронно обучение, базирано на Уеб 2.0 технологии.
Етап 2: Използване на темите, съдържащи се в учебния план за привличане на
обучаваните възрастни от групи в неравностойно социално положение към
неформални места за обучение, към участие в обучителни сесии в Уеб 2.0 среда, чрез
което ще подобри тяхната способност да участват в информационното общество.
Учебният план беше изпитан от партньорите по проекта – „Бибнет” (Белгия),
Обществена библиотека в Кьолн (Германия), Регионална библиотека „Пенчо
Славейков” – гр. Варна (България), Обществена библиотека „Владислав Ян Грабски” в
район Урсус (Полша), Обществена информационна библиотека (Франция) – в
експерименталната му фаза.
Той е на разположение за адаптиране от всяка европейска организация, която желае
да подкрепи развиването на уменията за работа с Уеб 2.0 технологии за възрастни в
информационна изолация.
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Автори
• Сезар Монтейро
• Сандра Алмейда
• Паскал Паулус
• Сюзън Ийстън
• Юта Крол
Въведение
Въведението съдържа информация за координатори / ръководители по програмата
относно това как да използват учебния план на DLit2.0, за да отговорят на нуждите на
служители и крайни потребители.
Структура на учебния план
Учебният план се състои от серия структурни елементи, които могат да бъдат
използвани за създаването на адаптирани програми за обучение на служители и на
обучаващи се в група или индивидуално.
Основни теми (Основни елементи)
Структурните елементи са организирани в пет теми (Категории):
• Категория 1: E-гражданственост
• Категория 2: Сътрудничество
• Категория 3: Социални мрежи
• Категория 4: Общуване
• Категория 5: Основни умения
Подтеми (поделементи)
Всяка категория е разделена на подтеми
Категория 1: E-гражданственост
• 1a)
E-Демокрация
• 1б)
E-Търговия
• 1в)
E- Правителство
Категория 2: Сътрудничество
• 2a)
Съвместно писане
• 2б)
Споделяне на информация
Категория 3: Социални мрежи
• 3a)
Трудова заетост
• 3б)
Свързване с други хора
Категория 4: Общуване
Категория 5: Основни умения
• 5a)
Технически средства и системи
• 5б)
Интернет умения
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Дейности за обучаваните
Всяка подтема включва препоръчителни Уеб 2.0 инструменти за обучаваните. Поради
бързата еволюция на Уеб 2.0, учебният план не налага ограничения за употребата на
една единствена платформа или инструмент. Предложените инструменти могат да
бъдат заменени с други инструменти, ако е по-подходящо. В плана е заложено всеки
обучаван да записва своя индивидуален процес на обучение, като обратната връзка с
него/нея осигурява информация за напредъка в тяхното по-нататъшно обучение.
Методологични бележки
Методологичните бележки помагат на обучителите да изберат най-подходящата
стратегия, която да бъде използвана в конкретни обучителни контексти за различните
обучавани. Те съдържат обобщена предварителна информация, която може да бъде
полезна при организирането на обучителни сесии в среда за индивидуално обучение,
обучение в мрежи с равноправен достъп (peer-to-peer) или групово обучение.
Речник на термините и библиография
Речникът на термините подпомага учебния план като дефинира използваните в цялата
документация концептуални и технически термини.
Библиографията е включена, за да могат професионалните обучители или
обучителите-доброволци да правят справка с източниците залегнали в основата на
учебния план на DLit2.0, в чийто център е учещия.
База данни от ИКТ-базирани инструменти
Постоянно нарастващ списък от ИКТ базирани инструменти, можете да намерите в
нашата база данни, с функция за търсене в нея, на адрес www.digitalliteracy2020.eu/icttools. Тези инструменти могат да бъдат използвани за подпомагане на
работните семинари за обучители и обучавани и са подходящи за различни целеви групи.
Клаузи за използване на материали по проекта Dlit 2.0 като Отворен образователен
ресурс
(1) Оригиналните материали са разработени от проект Digital Literacy 2.0, който е
финансиран със средства от програма „Учене през целия живот” на ЕК и са
свободно достъпни на сайта на проекта (www.digital-literacy2020.eu)
(2) В качеството си на частно лице или институция, която допълва и/или доработва
материалите е възможно да поискате одобрението на консорциума по проекта Dlit
2.0, като в този случай новата версия на материалите ще включва клаузата
“Препоръчано от консорциума по проект Dlit 2.0”
(3) Авторите изискват обратна връзка за всички промени, които са били извършени
върху материалите и как те са били използвани. За справка, моля посетете
www.digital-literacy2020.eu
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Партньори по проекта

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията
не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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Въведение
Къде се намирам в пакета?

Въведение
Елементи на учебния план – общ преглед
Елементи на учебния план – страници за
обучаваните
Елементи на учебния план – бележки за
обучителите
Методологични бележки
Речник на термините и библиография

Обща информация
Цели:
Да предложи обосновка на учебния план на DLit2.0.
Да даде практически съвети за прилагането на учебния план.
За кого е предназначено това:
Тези, които ръководят програми за информационна грамотност във
формална, неформална, публична и частна среда за обучение.
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Защо е нужен поредния учебен план за информационна грамотност?
Ограниченията в бюджета и недостигът на подготвени професионални обучители,
правят невъзможно предлагането на пряка, професионална подкрепа за
информационно приобщаване на всички граждани на ЕС, които понастоящем са
изолирани от обществото и лишени от възможности за обучение.
Пакетът DLit2.0 предлага начин, по който този съществуващ недостиг да бъде
попълнен от непрофесионални служители и доброволци , които да оказват подкрепа
на възрастни в неравностойно положение да се учат да работят с Уеб 2. 0
приложения и да се възползват от тях, така че да могат да участват пълноценно в
информационното общество и да възвърнат интереса си им към учене.
Натрупания предходен опит и изследвания на ФАК и НИПОВ посочват по-скоро
ползите от един конструктивистки подход при оказването на подкрепа за
непривилегированите в образователно отношение хора, надграждайки над техните
интереси и ключови стимули да се мотивират и обучават, като предлага нещо повече
от „универсален” курс.
Пакетът DLit2.0 е разработен съобразно с този подход. Методологичните бележки
предоставят допълнителни подробности за заложения водещ подход в разработването
на материалите.
Компонентът “Елементи на учебния план – бележки за обучителите” включва
примери за обучителни контексти, които могат да бъдат полезни за
непрофесионалните обучители. Все пак, важно е учебният план на DLit2.0 да не бъде
разглеждан като сборник с рецепти, които трябва да бъдат поднесени на обучавания,
а по-скоро като меню, от което обучаваният може да избира. Този подход зависи от
обучителя като лице, което улеснява и подпомага обучението, а не толкова от
обучителя като експерт. С други думи, не е необходимо обучителят да знае всичко и
да предостави знанията на обучавания, а по-скоро трябва да насочва и подпомага
обучавания в личното му образователно преживяване.
Учебният план в контекст
Терминът „учебен план” най-общо се свързва с формална и конкретно дефинирана
серия образователни цели, които обучаваните трябва да постигнат, за да получат
удостоверение.
Учебният план на DLit2.0 се основава на една по-обширна концепция, извлечена от
идеите на Дюи, които оценяват стойността на ученето посредством откривателството и
насърчаване на обучаваните да мислят сами. Следователно, учебният план на DLit2.0
не е учебник или организиран курс – той е сборник със учебно съдържание, което
обучавани и обучители синтезират съвместно.
Предложената структура отчита опита в обучението на: ФАК Португалия; техните
партньори в рамките на програмата за развитие на градската общност; организации,
които са обучавали възрастни изпаднали в информационна изолираност; опита на
НИПОВ в неформалното обучение и опита на „Щифтунг Дигитале Шансен” в
разработването и реализирането на обучителни кампании за служители.
Учебният план на DLit2.0 е организиран като съвкупност от малки елементи, които
могат да могат да бъдат подреждани и пренареждани, така че да отговорят на
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конкретните потребности на отделните обучавани или групи обучавани, в неформален
обучителен контекст.
Забележка
Съобразно подхода, поставящ учещия в центъра, пакетът няма предварително
определена подредба и не е необходимо той да бъде преподаван изцяло.
Освен конструктивните елементи на учебния план, пакетът включва и помощна и
обобщена предварителна информация за професионални и непрофесионални
обучители и самообучаващи се.
Учебният план – практически насоки
Учебният план ориентиран към учещия се състои от различни модули, (обучителни
елементи). Всеки елемент включва редица препоръчителни дейности, осигуряващи
връзка към онлайн ръководства за различни Уеб 2.0 инструменти. Дейностите могат да
включват получаване на гражданска карта, електронно подаване на документи в
данъчните служби, плащане на данъци през интернет, публикуване на автобиография
или професионален профил в интернет, управление на лични финанси и семейни
бюджети, публикуване на малки откъси със съдържание (напр. блогове). С други думи,
въпроси, които са важни и от значение за ежедневния живот на хората в цифровото
общество.
Така развиването на умения за работа с цифрови технологии има смисъл за крайните
потребители, тъй като им позволява да се справят с проблемите от реалния живот.
Пакетът се състои от шест раздела, три с обща информация (въведение,
методологични бележки, речник с термини и библиография) и три с обучителна
информация: (елементи на учебния план – общ преглед, елементи на учебния план –
страници за обучаваните, елементи на учебния план с бележки за обучителите).
Първата група документи обезпечава нуждите на професионалните,
непрофесионалните обучители и обучителите доброволци:
•

Въведението дава информация на обучителите и ръководителите за това как
да използват учебния план във формална и неформална среда за обучение.

•

Методологичните бележки са насочени към нуждите на обучителите, които
искат да задълбочат своите педагогически умения и знания. Те също така дават
предложения за това как да се преценява в какъв контекст да се постави
обучението за хора с неголям предходен опит в ученето, или с липса на такъв.

•

Речникът с термини и библиографията спомагат по-доброто разбиране на
учебния план, обучението на възрастни и Уеб 2.0 приложенията.

Втората група документи е насочена към нуждите на учещите, както в ролята на
обучители, така и на обучавани:
•

Общият преглед на учебния план предоставя информация за това, какво се
стреми да постигне учебният план и е предназначен, както за обучители, така и
за обучавани.
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•

Елементите на учебния план – страници за обучаваните дават предложения
за обучителни дейности, които са подходящи за възрастни в неравностойно
положение.

•

Елементите на учебния план – бележки за обучителите предоставят
допълнителни подробности за дейностите и ресурсите за обучение

Използване на пакета
Всеки документ включва таблица, която показва на читателите къде се намират те в
целия пакет.

Въведение
Елементи на учебния план –
общ преглед
Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
Елементи на учебния план бележки за обучителите
Методологични бележки
Речник с термини и библиография

Под тях ще намерите информационните карета, които изброяват целите на раздела и
целевата аудитория.

Обща информация
Цел:
За кого е предназначено това:

Елементи на учебния план – страници за обучаваните включва по-подробен план
на всеки раздел, степента на трудност (ниво на изучаване), какво е необходимо преди
да започнете (входящи критерии), начини на учене и ръководство за оценяване.

Елемент:
Поделементи:

Ниво на изучаване
Входящи критерии:
Методи на обучение:
Оценяване:
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Оценяване
Електронните версии на страниците за обучаваните трябва да бъдат налични на
устройствата за обучение (компютри, лаптопи, таблети, смартфони и др.), както и на
хартиен носител.
Това ще предостави на обучаваните лесен достъп до изброените интернет страници,
ще им позволи да водят свои собствени бележки и описват своето лично
образователно преживяване.
Оценяването винаги поставя обучавания в центъра. Целта е да се оцени дали
обучаваният е постигнал това, което си е поставил като цел, дали е имал успех, дали
са необходими допълнителни стъпки и ако е така, какъв вид подкрепа може да бъде
поискана.
За да има смисъл, оценяването се нуждае от приноса както на обучаваните, така и на
обучителите, така че да се дефинират и съгласуват допълнителни образователни
стратегии. Оценяването не е поставянето на оценка от обучителя на обучавания и
обратното. То е предназначено да спомогне за разбирането на това дали
образователният подход е бил полезен и какви допълнителни стъпки трябва да бъдат
предприети.
Мини онлайн въпросник
В допълнение към инструмента за самооценка в началото на всеки елемент, от
обучаваните се очаква да попълнят мини онлайн въпросник. Този анонимен въпросник
пита обучаваните дали са намерили обучителната сесия за полезна и кои приложения
планират да използват в ежедневния си живот. Той може да бъде включен в края на
обучителната сесия, тъй като той не само служи за едно мини проучване на мнението,
но също така е и средство да се изпитат новопридобитите умения.
Въпросникът можете да намерите тук: quiz.digital-literacy2020.eu
Коментарен дневник като самооценка за обучители (по избор)
За да помогнем на обучителите да оценят сами собствената си работа и опит като
преподаватели, ние разработихме онлайн формуляр на коментарен дневник. Той се
намира в зоната за вход на интернет страницата на DLit2.0 (всеки, който е участвал в
сесия за обучение на обучители, трябва да е получил връзка за вход през електронна
поща) и можете да го намерите тук:
reflective-diary.digital-literacy2020.eu
Ето някои насоки, които ще подпомогнат обучителите при попълване на коментарния
дневник:
Защо да водя коментарен дневник?
Най-общо, целта на воденето на коментарен дневник е да осигури проследимост и
затвърди Вашето обучение, като Ви позволява да
•
•

Разгледате от друг ъгъл дейностите, които сте извършили или с които сте
били ангажирани като практикуващ специалист/обучаван,
Прецените какво сте научили,
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•
•

•

•
•

Свържете тези нови/разширени знания с Вашето разбиране за по-всеобхватна
образователна теория,
Изследвате (a) как тези знания ще бъдат ясно формулирани във Вашата
практика и (б) как тези знания допринасят за Вашето продължаващо
професионално (и личностно) развитие,
Прецените каква полза могат да имат последвалите промени за Вашия
практически опит и как подобреният Ви практически опит може да повлияе
положително на обучавания
Проследите Вашия напредък
Помага Ви да обмислите по-малко формалните аспекти на обучението.
Например, разговорите, които сте водили с други участници, неща, които сте
прочели и други събития, които са Ви накарали да размишлявате върху
практиката си.

По същество, Вашите разсъждения трябва да формулират ясно връзките между
образователната теория, Вашето лично развитие и прилагането му на практика.
Казано по друг начин, Вашият дневник трябва да разглежда процеса, с който
превръщате „опита в учене”1. Това се постига най-ефективно с използването на
примери за илюстриране на това как трябва/планирате да употребите своите нови
знания като практикуващ специалист.
За да ви помогнем в отразяването на Вашите разсъждения, ние разработихме един
шаблон, с който да структурирате Вашите мисли. Също така, когато пишете Вашия
дневник, може да Ви бъде полезно да разгледате процесуалния модел на учене на
Колб (1984).
Конкретен опит
(извършване/преживяване на конкретен опит)
Активно експериментиране
(планиране/изпитване на това,
което сме научили)

Рефлексивно наблюдение
(преразглеждане/анализ на
опита)

Абстрактна концептуализация
(правене на заключения/учене от опита)

1

Кирема, Катлийн D. (2007) Употребата на коментарни дневници за насърчаване на
размишляването и ученето на медицински сестри след завършването им. „Нърс
Едюкейшън Тудей”. том 27: 192
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Какво трябва да включа в моя коментарен дневник?
Целите на проекта DLit2.0 са да позволят на служителите да предоставят обучение за
подобряване на информационната грамотност, така че да подпомогнат обучаваните
възрастни в „използването на Уеб 2.0 за придобиване на знания и участие в
социалния живот по един независим, уверен и критичен начин”. Ние бихме искали да
обмислите уроците, които изнасяте и въздействието, което тяхното изнасяне има
върху Вашите обучавани.

Няма официално ограничение за броя на думите, можете да пишете много или малко,
както сметнете за уместно.

И така, как трябва да размишлявам?
Вероятно всички практикуващи специалисти имат предпочитан възглед за ученето, от
който изхождат; те вярват, че „определени практики пораждат учене, а други – не”2.
Това може да бъде описано като „теория в употреба”3 и тя е тази лична рамка, която
ръководи Вашата професионална практика и определя изборите, които правите като
практикуващ специалист. В зависимост от нивото на формално обучение, което сте
преминали, това дори може да бъде нещо, с което Вие не сте съвсем наясно.

2

Лестърски университет. (2005) Професионално удостоверение за образование; Портфолио
за професионална практика

3

Аргирис, К. и Шьон, Д. (1974) Теория на практика. Сан Франсиско: Джоси-Бейс. 8
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Несъмнено, тази „теория в употреба” е важна за професионалното развитие на всеки
практикуващ специалист. Следователно, изключително е важно тя да съдържа найдобрите и актуални налични знания, така че да бъдете по-добре подготвени, за да
удовлетворите изцяло нуждите на Вашите обучавани. За тази цел, всяка и всички
дейности за професионално развитие трябва да бъдат ефективно включени във Ваша
собствена „теория в употреба”, където настъпва процесът на размишлението.
Процесът на размишление изисква да осъзнаете всяко нещо, през което преминавате
в хода на професионалната си практика и да използвате тези знания, за да развивате
непрекъснато Вашия преподавателски опит, отчитайки как всяко ново знание в крайна
сметка подобрява опита на обучавания в контекста на преподаването и теорията за
ученето, както и специализацията Ви в областта.
Това звучи по-сложно на теория, отколкото е в действителност на практика. Ние
всички размишляваме върху всяко ново преживяване и променяме нашата практика
по съответния начин. Вероятно след това, оценявате ефективността на новите знания
в контекст (например, по време на урок) и или ги включвате в практиката, или ги
отхвърляте. Това може да бъде направено в един обикновен разговор с колега или
някой обучаван, или може да възникне от по-формално обучение като това, което
наскоро сте предприели чрез DLit2.0 .

Как да започна:
Взирането в празната страница може да бъде обезкуражаващо и е трудно да
разберете как да започнете да пишете, особено ако преди това не сте водили дневник.
Когато попълните Вашия дневник, той може да Ви помогне да си отговорите на някои
въпроси, като за начало.
Планът на дневника е предназначен да Ви помогне да структурирате Вашите
размишления и е свързан с въпросите, които ще Ви зададем, посредством анкета, в
края на Вашето обучение. Моля, използвайте го като насока в най-общ план относно
това, което ни интересува, но не позволявайте това да Ви попречи да пишете за
нещата, от които Вие се интересувате.

База данни от ИКТ базирани инструменти
Постоянно нарастващ списък от ИКТ-базирани инструменти, можете да намерите в
нашата база данни, с функция за търсене в нея, на адрес www.digitalliteracy2020.eu/icttools. Тези инструменти могат да бъдат използвани за подпомагане
на работните семинари за обучители и обучавани и са подходящи за различни целеви
групи.
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Обучителни материали
Всички обучителни материали могат да бъдат изтеглени от www.digitalliteracy2020.eu/training. Всеки, който е участвал в сесия за обучение на обучители,
трябва да е получил интернет връзка за вход през електронна поща.
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Партньори по проекта

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията
не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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Елементи на учебен план „Информационна грамотност“
Категории:
1.
2.
3.
4.
5.

E-Гражданственост
Сътрудничество
Социални мрежи
Общуване
Основни умения

За кого са предназначени: Учещи – както обучители, така и обучавани
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Елементи на учебния план –
общ преглед

Елементи на учебния план
Това не е стандартизиран или хронологично подреден учебен план. Той се състои от
отделни елементи (категории), които могат да бъдат подредени във всякакъв ред, така
че да се конструират персонализирани програми за индивидуално обучение или за
обучение в група.
На всеки елемент (категория) може да се гледа като на блокче Лего©, което позволява
програмата за обучение да бъде реконструирана, така че да отговоря на нуждите на
конкретната целева аудитория.
В учебния план има четири главни елемента:
1.
2.
3.
4.

E-Гражданственост
Сътрудничество;
Социални мрежи;
Общуване.

В основата на всеки елемент е използването на Уеб 2.0 инструменти за извършване на
дейности, ориентирани към учещия.
Петият елемент е „Основни умения”, който включва общи умения за работа с ИТ и
интернет умения. Учещите (обучители и крайни потребители) може да е необходимо
да развият тези общи умения, за да могат да използват Уеб 2.0 инструменти. Те са
изброени без определена последователност и могат да бъдат включени в програмата
във всеки един момент. Например, интернет безопасност може да бъде включен в
помощна сесия на тема участие в онлайн форуми, докато търсене може да бъде
включен по време на сесия относно спестяването на пари.
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Категория 1: E-Гражданственост
1a) E-Демокрация*
Приложение

Цел

Обществено
участие

Участие в и принос към обществени чатове/ форуми

Съобщаване за
проблеми

Съобщаване за проблеми / или оплаквания по електронен път

1b) E-Търговия*
Приложение

Цел

Онлайн
пазаруване

Безопасно пазаруване, резервации и други

Домашно
банкиране

Управление на банковата ви сметка в интернет.

Търговска
измама

Пазаруването в интернет – рискове и добри практики за
безопасност.

Управление на
лични финанси

Управление на личните ви финанси с помощ от интернет

1c) E-Правителство*
Приложение

Цел

Плащане на
данъци

Плащане на данъци по интернет; извършване на справки в
данъчните служби; издаване на данъчни удостоверения

Електронни
административни
услуги

Използване на електронни административни услуги на
държавно и местно ниво

Комуникиране с
доставчици на
обществени
услуги

Достъп до доставчици на комунални услуги, като
електрическа енергия и вода, в интернет.

*Комуналните услуги са различни в различните държави. Важно е, информацията
съдържащата се на тези страници да се поддържа в съответствие с информацията
представена в други раздели.
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Категория 2: Сътрудничество
2a) Съвместно писане
Приложение

Цел

Съвместно
разработване на
документи

Създаване, съхранение, споделяне, четене и писане на
документи в сътрудничество с други хора

2b) Споделяне
Приложение

Цел

Дискусии и
писане „Talk
and Write”

Обмяна и дискутиране на документ в реално време с друго
лице

Споделяне на
файлове

Съхранение на файл в споделено пространство. Предоставяне
на достъп на колеги и приятели

Категория 3: Социални мрежи
3a) Трудова заетост
Приложение

Цел

Подобряване на
достъпа до
заетост

Създаване на собствен професионален профил и мрежа от
професионални контакти

3b) Свързване с други хора
Приложение

Цел

Свързване с
приятели и поширока
общественост

Създаване на дневници и мрежи. Последвайте други хора и
разпространете вашето съобщение

Цифрова
самоличност

Мерки за сигурност и защита на цифрова самоличност

Онлайн
проучвания на
мнението

Създаване и използване на онлайн проучване

Потребителски
рецензии в
интернет

Четене, коментари и създаване на потребителски рецензии
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Категория 4: Общуване
Приложение

Цел

Безплатни
разговори със
семейството и
приятели по цял
свят

Безплатен чат и видео разговори със семейството и приятели
по цял свят, чрез използване на устройство с интернет връзка
(компютър, таблет, мобилен телефон с безжичен достъп до
интернет - Wi-Fi)

Аудио/Видео
подкасти

Създаване на цифров запис на разговор, урок или музика

Публикуване на
написан от вас
текст
Публикуване на
видео

Публикуване на ваша собствена статия или книга онлайн

Публикуване на ваш собствен видеоклип в интернет

Категория 5: Основни умения
5a) Технически средства и системи
Умения
Способност за
работа с мишка
или тъчпад

Цел
Упражнения за работа с мишка / тъчпад

Способност за
работа с
клавиатура

Упражнения за работа с клавиатура

Ползване на
таблет/смартфон

Работа с приложения чрез таблет или смартфон

Съхранение и
търсене на
файлове

Съхранение и търсене на документи

Промяна на
настройките на
компютъра
според нуждите
ви

Настройки на яркост, звук, видео, и т.н.
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5b) Интернет умения
Умения

Цел

Вход / Login

Създаване на потребителско име и парола – правила и съвети

Регистрация

Извършване на онлайн регистрация ( необходим е личен
имейл)

Търсене на
информация

Правила, съвети и трикове за по-лесно разглеждане на
интернет страници

Личен имейл

Регистриране на личен имейл акаунт

Активна
безопасност

Как да реагирате при изскачане на нежелани съобщения; как
да се защитите срещу заплахи за сигурността

Антивирусна
защита

Как да инсталирате и използвате основни антивирусни
инструменти

Кражба на лични
данни /
самоличност

Рискове при споделяне на лични данни и механизми за
безопасност
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Партньори по проектa

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията
не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните

Къде се намирам в пакета?

Въведение
Елементи на учебния план – общ преглед
Елементи на учебния план – страници за
обучаваните
Елементи на учебния план – бележки за
обучителите
Методологични бележки
Речник на термините и библиография

Елемент: E – Гражданственост
Поделементи:
1a) E-Демокрация
•

Обществено участие

•

Съобщаване за проблеми

1b) E-Търговия
•

Онлайн пазаруване

•

Домашно банкиране

•

Търговска измама

•

Управление на лични финанси

1c) E-Правителство
•

Плащане на данъци

•

Електронни административни услуги

•

Комуникиране с доставчици на обществени услуги

Забележки: Ако използвате персонални устройства, се уверете дали безжичната
(wi-fi) връзка е защитена. Тези, които използват домашен персонален компютър
трябва да разполагат с връзка с Интернет (мобилна или фиксирана).
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните

Ниво на изучаване – средно
Входящи критерии:
Работа с мишка и клавиатура, личен имейл акаунт.
Методи на обучение:
Самообучение; подпомагано самообучение; групово учене чрез взаимна помощ
между самите участници в групата; групово обучение с помощта на обучител.
Оценяване:
Молим, попълнете колоната за оценка по темата/ите, по които сте работили: (1)
изпълнено; (2) изпълнено, но искам да го обсъдя; (3) нужна ми е повече практика;
(4) незнам какво да правя.

Проверете какво сте научили! отидете на quiz.digital-literacy2020.eu и участвайте в
публикувания мини онлайн въпросник. Ако за това ви е необходима помощ,
обърнете се към вашия обучител.
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
1a) E-демокрация: Обществено участие
Забележка:

За повечето от тези дейности ще ви е необходим личен имейл

Какво ще науча?

Касае се за:

Как да участвате в
онлайн разговор и /
или да оставите
мнение

Участие в
онлайн форум

Как да създадете
Общуване
нова тема в
интернет форум и
да накарате и други
хора да участват

Какво ще
правя?

С какво трябва да
разполагам?

Ще
участвате в
дискусия /
чат по
интернет

личен имейл
(задължително)

Ще
създадете
пост за нова
тема и ще
отправите
покана за
публикуване
на мнения

личен имейл
(незадължително)

Оценка

достъп до интернет

http://abv.4at.info/

достъп до интернет

http://forum.abv.bg
/index.php?act=He
lp

1a) E-демокрация: Съобщаване за проблеми
Забележка: За повечето от тези дейности ще ви е необходим личен имейл и парола
за конкретния уебсайт.
Какво ще науча?

Касае се за:

Какво ще
правя?

С какво трябва да
разполагам?

Как да намерите
данни за онлайн
контакт с
доставчик на
услуга и да
започнете
комуникация

Осъществяване на
контакт

Ще изпратите
съобщение
през уебсайт

личен имейл
(незадължително)

Как да изпратите
оплакване до
доставчика на
услугата и да се
сдобиете с
имейла му

Изпращане
на
оплакване

Оценка

достъп до интернет
http://www.client.bg/pag
e/%D0%97%D0%B0%D0%9A%D0%BB%D
0%B8%D0%B5%D0%B
D%D1%82%D0%91%D0%93/1.ht
ml

Ще изпратите
оплакване по
интернет и
потвърждение на
оплакването

личен имейл
достъп до интернет
http://www.client.bg/pag
e/%D0%97%D0%B0%D0%9A%D0%BB%D
0%B8%D0%B5%D0%B
D%D1%82%D0%91%D0%93/1.ht
ml
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
1b) E-Търговия: Онлайн пазаруване
Забележка: За някои от тези дейности ще ви е необходим личен имейл и сигурна
платежна карта (напр. mb-net, paypal или кредитна карта).

Какво ще науча?
Как да намирате
продукти в
интернет

Касае се
за:
Търсене в
уебсайтове
за онлайн
пазаруване

Какво ще правя?
Ще търсите
продукт, който
искате да купите

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

http://www.get.bg/
http://mallbg.com
Други сайтове за
пазаруване
http://pazaruvane.net/

Как да се
регистрирате в
уебсайт за
пазаруване

Безопасна
регистрация в
уебсайтове
за
пазаруване

Ще се
регистрирате в
уебсайт за
пазаруване

Поделемент
„Регистрация”

Как да влезете в
определен сайт

Вход /
Login

Ще влезете в
сайта като
използвате
вашите
регистрационни
данни

Поделемент „Вход”
(login)

Как безопасно да
използвате
различни видове
електронни
разплащания

GET.BG

Ще направите
покупка на
продукт през
get.bg

GET.BG профил

Как безопасно да
използвате
различни видове
електронни
разплащания

Pay Pal

Как безопасно да
използвате
различни видове
електронни
разплащания

Пазаруване с
кредитна
карта

Ще направите
плащане с
кредитна карта

Как да използвате
количка за
пазаруване в
интернет

Колички за
пазаруване
в интернет

Ще влезете в
уебсайт за
пазаруване. Ще
добавяте и
връщате артикули
от вашата количка
за пазаруване

Ще направите
резервация за
пътуване през
paypal

Личен имейл
http://get.bg/information
.php?info_id=6
Paypal профил
Личен имейл
https://www.epay.bg/
Кредитна карта
Личен имейл

Сайтове за
пазаруване
Личен имейл
http://www.get.bg/
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните

1b) E-Търговия: Домашно банкиране
Забележка: За тези дейности ще ви е необходим личен имейл и банкова сметка.
Касае се
за:

Какво ще правя?

Как да създадете
потребителско име
и парола, което ви
дава възможност
да управлявате
вашата банкова
сметка през
интернет

Електронно
банкиране

Регистрация за
електронно
банкиране

Поделемент
„Регистрация”

Как да използвате
регистрационните
си данни, за да
осъществявате
достъп до
банковата си
сметка през
интернет

Вход /
Login

Ще осъществите
безопасен достъп
до банковата ви
сметка през
интернет

Поделемент „Вход”
(login)

Как да работите с
основните менюта
в уебсайт за
електронно
банкиране

Управление на
електронни
плащания
чрез
вашето
интернет
банкиране

Ще управлявате
вашата сметка и
извършвате
плащания и
парични преводи

Сметка с домашно
банкиране

Активация на
услугата за
виртуална
кредитна карта на
ЦКБ

Виртуална
кредитна
карта на
ЦКБ

Ще създадете
виртуална
кредитна карта на
ЦКБ

Как да работите с
менюта на
предплатени
услуги за
извършване на
плащания (напр.
предплатени
телефонни или
интернет карти)

Плащане

Ще платите през
интернет за
презареждане на
предплатената си
мобилна карта за
разговори

Какво ще науча?

Как да извършвате
плащане или
банков превод

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

Програма за преглед
на PDF-файлове
https://www.epay.bg/

Как да изтеглите
pdf-файл с
информация за
извършените
преводи
Mbnet профил
Личен имейл
http://virtualcard.ccbank
.bg/
Сметка с домашно
банкиране
Зона за помощ на
уебсайт за домашно
банкиране
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните

Как да използвате
интернет
банкиране

Интернет
банкиране

Ще използвате
електронна
симулация, за да
се научите как да
работите с
интернет
банкиране
Симулатор на
интернет
банкиране

Достъп до интернет
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
1b) E-Търговия: Търговска измама
Какво ще науча?
Как да разберете
дали пазарувате в
безопасен уебсайт
за интернет
пазаруване?

Касае се
за:
Безопасни
сайтове за
интернет
пазаруване

Какво ще правя?
Ще посетите
уебсайта на
Европейския
потребителски
център
http://www.ecc.bg/
%D1%87%D0%B5
%D1%81%D1%82
%D0%BE%D0%B7%D0%B0
%D0%B4%D0%B0
%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%B
8%D0%B2%D1%8A
%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D1%81
%D0%B8.htm

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

Достъп до интернет

Ще обсъдите това
с вашата група
или преподавател
Как да пазарувате
безопасно с
вашата кредитна
карта в интернет?

Безопасно
ползване
на
кредитната
ви карта в
интернет

Ще посетите
уебсайта
http://technews.bg/
article29014.html#.UV1t6
ZMqzys Ще
обсъдите това с
вашата група или
обучител

Достъп до интернет

Защитени ли сте
срещу интернет
измами с кредитни
карти

Предпазва
не срещу
интернет
измами с
кредитни
карти

Ще посетите
уебсайта на
Европейския
потребителски
център
http://www.ecc.bg/
%D1%81%D1%8A
%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B8
/6/%D0%B8%D0%
BD%D1%82%D0%
B5%D1%80%D0%
BD%D0%B5%D1
%82%D0%B8%D0%B7
%D0%BC%D0%B
0%D0%BC%D0%
B8.htm

Достъп до интернет
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Ще обсъдите това
с вашата група
или обучител

Как да се защитите
в интернет

Ще посетите
уебсайта на
Европейския
потребителски
център
http://www.ecc.bg/
%D1%81%D1%8A
%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B8
/6/%D0%B8%D0%
BD%D1%82%D0%
B5%D1%80%D0%
BD%D0%B5%D1
%82%D0%B8%D0%B7
%D0%BC%D0%B
0%D0%BC%D0%
B8.htm

Достъп до интернет

Ще обсъдите това
с вашата група
или обучител
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
1b) E-Търговия: Управление на лични финанси
Какво ще науча?
Как да проверявате
финансовото си
здраве

Как да спестявате
пари: Търсене на
продукти втора
употреба или
евтини продукти

Само за
Великобритания
Подготовка за
Universal credit

Как да сравнявате
цени в интернет

Управление на
дълг

Касае се
за:
Лични
финанси

Какво ще правя?
Ще посетите „Как
да накарам
парите да работят
за мен”
http://www.learnmy
way.com/learnmore/make-moneywork
и ще направите
проверка на
Вашето
финансово
здраве

Спестяване на пари
при
пазаруване

Търсене в
сайтове за стоки
втора употреба
(напр. E-Bay) за
продукт, който
бихте искали да
купите

Универсал
на
социална
помощ
„Universal
credit”

Посетете полето
за информация за
паричната услуга
и следвайте
стъпките

Съпоставяне на
цени

Получаване на
помощ и
съвет за
управлени
е на
задлъжнялост

Ще ползвате
уебсайт за
сравняване на
цени, напр.
http://www.badinski
.com/3_bg.htm
за да намерите
най-изгодното
предложение за
продажба на
електроенергия и
битова газ)
Само за
Великобритания
Ще посетите
уебсайта за
съвети за
граждани и ще се
свържете с тях за
да си уговорите
среща

С какво трябва да
разполагам?
Достъп до интернет

Оценка

Достъп до интернет

https://www.moneyadvi
ceservice.org.uk/en/acti
on_plans/get-ready-foruniversal-credit

Достъп до интернет

http://www.adviceguide.
org.uk/england/debt_e.
htm
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1c) E- Правителство: Плащане на данъци
Забележка:

за повечето от тези услуги ще ви е необходим личен имейл и парола за
централни данъчни услуги.

Какво ще науча?
Как да
предоставяте и
потвърждавате
информация
предоставена на
централните
данъчни служби

Касае се
за:

Какво ще правя?

С какво трябва да
разполагам?

Регистрация

Регистрация в
системата на
централни
данъчни служби

Поделемент
„Регистрация”

Как се
осъществява пряк
контакт между
услугата и
потребителя

Вход (login)

Въвеждане на
потребителското
име и парола

Поделемент „Вход”
(login)

Как да платите
данъците за
автомобила си.

Данъци за
МПС

Плащане на
годишни пътни
данъци

Сметка на
централните данъчни
служби

Оценка

Как да създадете
уникално
потребителско име

личен имейл

Как да направите
справка с
информационните
услуги за
собственици на
МПС.

Зона за помощ в
сайтове за публични
услуги
http://www.varna.bg/bg/
articles/1326/%D0%9C
%D0%B5%D1%81%D1
%82%D0%BD%D0%B
8_%D0%B4%D0%B0%
D0%BD%D1%8A%D1
%86%D0%B8.html

Как да прегледате
и изтеглите
условията за
плащане.
Отпечатване на
удостоверение
Как да
разглеждадете
менютата на
данъчните служби.
Как да намерите и
изтеглите
информация в
PDF-формат

НАП

Справки в
данъчните служи

Сметка на
централните данъчни
служби
http://www.nap.bg/
личен имейл
Програма за преглед
на PDF-файлове
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1c) E- Правителство: Електронни административни услуги
Ще ви трябва: за повечето от тези услуги ще ви е необходим личен имейл и парола за
системата на централни данъчни служби.
Какво ще науча?
Само за
Великобритания
Ще бъде запознати
с електронни по
подразбиране
услуги

Касае се
за:

Какво ще правя?

Електронни
административни
услуги

Ще посетите
сайта за
електронни
административни
услуги

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

https://www.gov.uk/
Достъп до интернет

Ще подадете
заявление за
паспорт
ИЛИ
Изчислите
размера на
пенсията си
ИЛИ
Заявите дубликат
на удостоверение
за раждане,
смърт или
сключен
граждански брак
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1c) E- Правителство: Комуникиране с доставчици на обществени услуги
Предпоставки: за повечето от тези дейности ще ви е необходим личен имейл,
потребителско име и парола
Какво ще науча?

Касае се
за:

Какво ще правя?

С какво трябва да
разполагам?

Как да създадете
уникално
потребителско име
за потребителя

Регистрация

Регистрация в
уебстраници на
доставчици на
обществени
услуги

Поделемент
„Регистрация”

Как се
осъществява пряка
връзка между
доставчика и
потребителя

Вход (login)

Въвеждане на
потребителско
име и парола

Поделемент „Вход”
(login)

Как да намерите
съответната
форма, която
трябва да
попълните, за да
осъществите
контакт с
доставчика на
обществената
услуга;

Изпращане

Намиране на
онлайн услуги и
изпращане на
формуляр

Поделемент “Търсене
на информация”

Как да намерите
зоната, където
можете да
изтеглите документ

Търсене

Намиране и
изтегляне на
документ от сайта

Достъп до интернет

Как да използвате
полетата за
коментари в сайта
или друг
формуляр, за да
изпратите
запиване;

Общуване

Изпращане и
получаване на
въпроси и
запитвания

Достъп до интернет

Оценка

Как да попълните
електронен
формуляр за
контакт или
запитване
личен имейл
(незадължително)

личен имейл
(незадължително)

Как да използвате
електронна поща,
за да изпратите
отговор на искане
за допълнителна
информация
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Къде се намирам в пакета?

Въведение
Елементи на учебния план – общ преглед
Елементи на учебния план – страници за
обучаваните
Елементи на учебния план – бележки за
обучителите
Методологични бележки
Речник на термините и библиография

Елемент 2: Сътрудничество
Поделементи:
2a) Съвместно писане
•

Съвместно разработване на документи.

2b) Споделяне на информация
•

Споделяне на файлове

•

Дискусия и писане: Интерактивни бели дъски за дискусии (Talk and Write)

Ниво на изучаване – средно
Входящи критерии:
Работа с мишка и клавиатура, личен имейл. Може да
бъде изискано изпълнението на някои допълнителни условия.
Възможни методи на обучение:
Самообучение, самообучение с помощта на обучител
Оценяване:
Молим, попълнете колоната за оценка по темата/ите, по които сте работили: (1)
изпълнено; (2) изпълнено, но искам да го обсъдя; (3) нужна ми е повече практика;
(4) незнам какво да правя.
Проверете какво сте научили! отидете на quiz.digital-literacy2020.eu и участвайте в
публикувания мини онлайн въпросник. Ако за това ви е необходима помощ,
обърнете се към вашия обучител.
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2a) Споделяне на информация: Съвместно писане „Гугъл докс” (Google Docs)
Забележки:
Какво ще науча?

Ще ви е необходим профил в „Джимейл” (Gmail).
Касае се
за:

Какво ще правя?

Как да
осъществявате
достъп до „Гугъл
Драйв” (goggle
drive) и да
създавате текстови
документи (Word) и
електронни
таблици (Excel)

Създаване
на
документи
в Google
Docs

Ще създадете
онлайн документ

Импортиране
(качване) на
документ в
интернет и
споделяне с други

Споделяне
на
документ в
Google
Docs

Качване на
предварително
създаден
документ.
Споделяне на
документ с друг
потребител

Наблюдаване на
други потребители,
които редактират и
преглеждат
документи, които
сте сподели с тях

Споделяне

Споделяне на
вашите Google
документи с други
потребители

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

Gmail профил
Достъп до интернет
http://support.google.co
m/drive/?hl=bg

Gmail профил
Достъп до интернет
http://support.google.com/
drive/bin/answer.py?hl=en
&answer=2424368

Gmail профил
Достъп до интернет
Другите потребители
трябва да имат
профили в Gmail
http://support.google.com/
drive/bin/answer.py?hl=en
&answer=2494822

Как да изтриете
онлайн документ

Изтриване
на Google
документ

Изтриване на
вашия Google
документ

Gmail профил
Достъп до интернет
Google документ, за
изтриване
http://support.google.com/
drive/bin/answer.py?hl=en
&answer=2375091
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
2b) Споделяне на информация: Споделяне на файлове чрез „Дропбокс” (Dropbox)
Забележка:
Какво ще науча?
Как да се
регистрирате в
Dropbox

Ще ви е необходим личен имейл.
Касае се
за:
Обучение
за
ползване
на Dropbox

Какво ще правя?
Регистрация

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

Поделемент
„Регистрация“
https://www.dropbox.co
m/

Как да
осъществявате
достъп до вашия
профил в Dropbox

Вход (Login)

Поделемент „Вход”
(login)

Как да влезете в
папка в DropBox

Достъп

Dropbox профил
Достъп до интернет
https://www.dropbox.com/hel
p

Как да изтривате
или добавяте
файлове в папки в
Dropbox

Обучение
за работа с
файлове в
Dropbox

Добавяне и
премахване

Dropbox профил
Достъп до интернет
Файл за качване
https://www.dropbox.com/
help/40/en

Как да
осъществявате
достъп до файлове
от Dropbox

Обучение
за работа с
файлове в
Dropbox

Онлайн достъп

Dropbox профил
Достъп до интернет
https://www.dropbox.com/
help/319/en
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
2b) Споделяне на информация: Използване на Интерактивни бели дъски
дискусии „Talk and Write”

за

Забележки: За повечето от тези дейности ще ви е необходим личен имейл. За да
можете да използвате Talk and Write ще ви трябва и профил в Skype.
Какво ще науча?

Касае се
за:

Какво ще правя?

С какво трябва да
разполагам?
Skype

Как да използвате
Използван
интерактивни дъски е на
за дискусии с други интерактив
ни
дискусиоон
и дъски и
чат с други
хора чрез
Skype

Ще разговарят с
други в Skype

Създаване на
потребителско име
и парола за достъп

Регистрация в Talk
and write

Ще се
регистрирате в
сайта и ще
направите онлайн
активация

Поделемент
„Регистрация“

Как да създадете
връзка (линк) в
зоната със защитен
достъп

Вход във
вашия Talk
and Write
профил

Ще осъществите
достъп до
профила си в
сайта

Поделемент „Вход“

Създаване на
електронен
документ и
споделяне и
сътрудничество.
Извършване на
промени по
документа в
реално време

Създаване
на онлайн
бяла дъска

Ще създадете
документ и ще си
сътрудничите с
други
потребители в
интернет

Talk and Write профил

Ще използвате
Talk and Write, за
да си пишете с
други на
интерактивна
дъска за дискусии

Оценка

Talk and Write
http://www.talkandwrite.
com/en/products/tawfor
skype/

(login)

Други потребители,
които имат профили
Достъп до интернет
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страници за обучаваните
Къде се намирам в пакета?

Въведение
Елементи на учебния план – общ преглед
Елементи на учебния план – страници за
обучаваните
Елементи на учебния план – бележки за
обучителите
Методологични бележки
Речник на термините и библиография

Елемент: 3. Социални мрежи
Поделементи:
3a) Трудова заетост
•

Подобряване на достъпа ви до заетост

3b) Свързване с други хора
•
•
•
•
•

Свързване с приятели и по-широка общественост
Цифрова самоличност
Онлайн общности
Онлайн проучвания на мнението
Потребителски рецензии в интернет

Забележка: Всички у трябва да имат достъп до интернет.

Ниво на изучаване – средно
Входящи критерии:

Работа с мишка и клавиатура, личен имейл.

Възможни методи на обучение:
Самообучение, самообучение с помощта на обучител, групово обучение
Оценяване:
Молим, попълнете колоната за оценка по темата/ите, по които сте работили: (1)
изпълнено; (2) изпълнено, но искам да го обсъдя; (3) нужна ми е повече практика;
(4) незнам какво да правя.

Проверете какво сте научили! отидете на quiz.digital-literacy2020.eu и участвайте в
публикувания мини онлайн въпросник. Ако за това ви е необходима помощ,
обърнете се към вашия обучител.
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
3a) Трудова заетост: „ЛинктИн” (LinkedIn)

Какво ще науча?
Как да се
регистрирате в
LinkedIn

Как да създадете
свой
професионален
профил в интернет

Как да изградите
своя мрежа от
професионални
контакти, за да
подобрите достъпа
си до заетост

Как да си напишете
автобиография в
интернет

Касае се за:
Създаване на
потребителски профил в
LinkedIn

Какво ще
правя?

С какво трябва
да разполагам?

Ще посетите
http://linkedin.co
m/

Достъп до
интернет

Оценка

Ще си
регистрирате
безплатен
профил

Подобряване Ще използвате
на достъпа ви LinkedIn, за да
до заетост
създадете
собствен
професионален
профил

Достъп до
интернет

Ще поканите
други хора да
се свържат с
вас в LinkedIn

Достъп до
интернет

Ще използвате
онлайн
навигатор
http://europass.c
edefop.europa.e
u/bg/documents/
curriculum-vitae

Достъп до
интернет

за създаване
на вашето CV
Качване на вашето
CV в сайтове за
предлагане на
работа / агенции за
подбор на
персонал

Ще създадете
ваша
автобиография
и ще я качите
на уебсайт за
предлагане на
работа.
http://www.jobs.
bg/

Достъп до
интернет
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
3b) Свързване с други хора: „Фейсбук” (Facebook) https://www.facebook.com/
Забележка:

Ще ви е необходим личен имейл.

Какво ще науча?

Касае се
за:

Какво ще правя?

С какво трябва да
разполагам?

Какво е социална
мрежа и видове
социални мрежи?

Социална
мрежа

Запознаване със
социалните
мрежи

Достъп до интернет

Създаване на
основен профил
във facebook

Регистрация

Ще създадете
профил с основни
потребителски
данни

Поделемент
„Регистрация”

Как се влиза в
зоната със защитен
достъп и как се
задават
потребителски
настройки и
настройки за
поверителност

Вход /Login

Ще осъществите
достъп до сайта и
ще управлявате
своя профил

Поделемент „Вход”
(login)

Как да търсите и
намирате приятели
или групи

Найсъщественото за
Facebook

Ще създадете
свой профил във
facebook

Поделемент
„Регистрация”,
Поделемент „Вход”

Как да създавате
групи

Оценка

Пробвайте
“Ръководството на
Facebook” през вашия
браузър, за да се
учите от други
http://www.facebook.com/
help/333140160100643/

Ще
взаимодействате
със света чрез
facebook

Как да добавяте
снимки във вашия
facebook

Facebook профил
Достъп до интернет
http://www.facebook.com/
help/336320879782850/

Как да
актуализирате и
споделяте
информация
Как да създавате
страници
Настройки за
защита
Блокиране на
потребителски

Защита
във
Facebook

Взаимодействие с
обществото и
свързаните с това
опасности

Поделемент „Активна
безопасност“
Facebook профил
Достъп до интернет
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профили

http://www.facebook.com/
help/379220725465972/
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
3b): Свързване с други хора: „Нинг” (Ning) http://www.ning.com/
Забележка: Ще ви е необходим личен имейл.
Какво ще науча?

Касае се
за:

Какво ще правя?

Как да
регистрирате и
създадете
социална мрежа в
Ning

Регистрация

Ще създадете
потребителско
име и парола

Как да влезете в
зоната със защитен
достъп на Ning

Вход

Достъп до
администриране
на мрежата

Как да управлявате
потребители,
публикации и
снимки в мрежата

Боравене с
мрежата

login

Добавяне на
потребители,
снимки, връзки и
боравене с
мрежата

С какво трябва да
разполагам?
Поделемент
„Регистрация”

Оценка

Поделемент „Вход”
(login)

Ning профил
Достъп до интернет
http://www.ning.com/help/
?page_id=1368

3b) Свързване с други хора: „Оркут” (Orkut) www.orkut.com/
Забележка: Ще ви е необходим личен имейл.
Какво ще науча?

Касае се
за:

Какво ще правя?

Как да създадете
основен профил и
да започнете да
общувате в Orkut

Регистрация

Ще създадете
профил с основни
потребителски
данни

Как да влезете в
зоната със защитен
достъп и
потребителските
настройки

Вход

Ще осъществите
достъп до сайта и
ще управлявате
своя профил

Как да управлявате
профила,
публикувате
информация,
намирате приятели
и споделят снимки

Боравене с
мрежата

login

Ще добавяте
приятели, снимки
и ще управлявате
своя профил

С какво трябва да
разполагам?
Поделемент
„Регистрация”

Оценка

Поделемент „Вход”
(login)

Orkut профил
Достъп до интернет
http://support.google.com/
orkut/?hl=en
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3b) Свързване с други хора: „Майспейс” (Myspace) www.myspace.com/
Забележка: Ще ви е необходим личен имейл.
Какво ще науча?

Касае се
за:

Как да създадете
основен профил и
да започнете да
общувате

Регистрация

Как да влезете в
зоната със защитен
достъп и
потребителските
настройки

Вход

Как да управлявате
профила,
публикувате
информация,
намирате приятели
и споделят снимки

Боравене с
мрежата

login

Какво ще правя?
Ще създадете
профил с основни
потребителски
данни
Ще осъществите
достъп до сайта и
ще управлявате
своя профил
Ще добавяте
приятели, снимки
и ще управлявате
своя профил

С какво трябва да
разполагам?
Поделемент
„Регистрация”

Оценка

Поделемент „Вход”
(login)

Myspace профил
Достъп до интернет
http://www.myspace.com/
myspacehelp

3b) Свързване с други хора: „Туитър” (Twitter) https://twitter.com/
Забележка: Ще ви е необходим личен имейл.
Касае се
за:

Какво ще правя?

Как да създадете
профил и
съответния хаштаг
(#) в Twitter

Регистрация

Ще създадете
хаштаг (#)

Как да влезете в
своя профил и да
управлявате
вашите
последователи

Вход

Ще осъществите
достъп до Twitter

Как да започнете
да туитвате и да
общувате

Публикува
не

Какво ще науча?

login

Ще публикувате
туит (съобщение)
и ретуит
(споделяне)

С какво трябва да
разполагам?
Поделемент
„Регистрация”

Оценка

Поделемент „Вход”
(login)

Twitter профил
Twitter
последователи
Достъп до интернет
https://support.twitter.c
om/groups/31-twitterbasics

Как да намирате
интересни
туитвания от други
потребители

Последване

Ще се абонирате
към други
профили в туитър

Twitter профил
Twitter
последователи
Достъп до интернет
https://support.twitter.c
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om/groups/31-twitterbasics

3b) Свързване с други хора: „Баду” (Badoo): http://badoo.com/
Забележка: Ще ви е необходим личен имейл.
Какво ще науча?

Касае се
за:

Как да създадете
основен профил в
Badoo и да
започнете да
общувате

Регистрация

Как да влезете в
своя профил в
Badoo

Вход

Как да управлявате
своя профил в
Badoo, публикувате
информация,
намирате приятели
и споделят снимки

Боравене с
мрежата

login

Какво ще правя?
Ще създадете
профил с основни
потребителски
данни

С какво трябва да
разполагам?
Поделемент
„Регистрация”

Ще осъществите
достъп до сайта и
ще управлявате
своя профил

Поделемент „Вход”
(login)

Ще добавяте
приятели, снимки
и ще управлявате
своя профил.

Badoo профил

Оценка

Достъп до интернет
http://badoo.com/en/help/

Ще създадете
канал

3b) Свързване с други хора: „Фликър” (FlickR) http://www.flickr.com/
Забележка: Ще ви е необходим личен имейл.
Какво ще науча?

Касае се
за:

Как да се
регистрирате във
FlickR и да
създадете
потребителски
профил

Регистрация

Как да влезете в
своя FlickR профил

Вход

Как да управлявате
своя профил,
добавяте снимки и
споделяте албуми.
Да разбирате
настройките за
поверителност

Боравене с
мрежата

login

Какво ще правя?
Ще създадете
профил с основни
потребителски
данни

С какво трябва да
разполагам?
Поделемент
„Регистрация”

Ще осъществите
достъп до сайта и
ще управлявате
своя профил

Поделемент „Вход”
(login)

Ще добавят
снимки и албуми

FlickR профил

Оценка

Снимки за качване
Достъп до интернет
http://www.flickr.com/help/
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3b) Свързване с други хора: Цифрова самоличност
Какво ще науча?

Касае се
за:

Какво ще правя?

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

Достъп до интернет

Рискове при
получаване на
информация по
интернет

Лична
информация

Ще намерите
информация,
която ви е
необходима

http://www.ivillage.com/10
-rules-internet-safety-kids0/6-a-128700

Какви мерки за
защита да
предприемате и
съвети

Защита

Мерки за защита

Достъп до интернет
http://pcnineoneone.com/t
op-10-internet-safetyrules/

Създаване на
пароли с различни
нива на защита
Как циркулира
информацията в
интернет
Ще научите какви
са рисковете при
споделяне на
информация

Онлайн
информация

Информационен
канал

Достъп до интернет
http://www.youtube.com/w
atch?v=6a_KF7TYKVc&fe
ature=relmfu
http://en.wikipedia.org/wiki
/Internet
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3b) Свързване с други хора: Онлайн проучвания на мнението
Какво ще науча?
Как да създам и
използвам онлайн
проучване на
мнението

Касае се
за:
Събиране
на мнения

Какво ще правя?
Регистрация в
Survey Monkey
http://www.survey
monkey.com/

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

Достъп до
интернет
Регистриран
профил

ИЛИ
PollDaddy
http://polldaddy.co
m/
Ще инициирате
онлайн проучване
на мнението и ще
разберете
мнението на
всеки от
определена група
напр. любимо
ястие, екологични
въпроси, локални
проблеми
Определяне на
най-подходящите
дата и час за
среща

Уговаряне
на час за
среща,
удобен за
групата от
участници

Ще посетите
уебсайта :Дудъл”
(Doodle):

Достъп до
интернет

https://doodle.com
Ще инициирате
проучване за да
уговорите удобен
час за среща за
кафе/ дискусия
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3b) Свързване с други хора: Потребителски рецензии в интернет
Какво ще науча?
Как да се
регистрирате в
уебсайт с
потребителски
рецензии

Касае се
за:

Какво ще правя?

С какво трябва
да разполагам?

Онлайн
рецензии

Ще се
регистрирате в:

Достъп до
интернет

Trip Advisor

Личен имейл

Оценка

http://www.tripadvis
or.com/
ИЛИ
http://azcheta.com
http://www.cinefish.
bg/
Други уебсайтове
с потребителски
рецензии

Как да четете и
коментирате
потребителски
рецензии

Онлайн
рецензии

Ще прегледате
публикувана
потребителска
рецензия

Достъп до
интернет
Личен имейл

Ще направите
коментар
Как да създадете
своя собствена
рецензия

Онлайн
рецензии

Ще създадете
своя собствена
рецензия на
уебсайта

Достъп до
интернет
Личен имейл
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Елемент 4: Общуване
Поделементи:
•

Безплатни разговори със семейството и приятели по цял свят: Skype

•

Аудио/Видео подкасти: Аудио-редактиране (Audacity)

•

Публикуване на написан от вас текст: Wiki; Blog; Scribd

•

Публикуване на видео: YouTube

Забележки: За изпълнение на някои от дейностите е необходим продължителен
достъп до интернет. Някои дейности са по-лесни за изпълнение, ако обучавания
разполага със собствено устройство с достъп до интернет, напр. за създаване на
видео.

Ниво на изучаване – средно
Входящи критерии:

Работа с мишка и клавиатура, личен имейл.

Възможни методи на обучение:
Самообучение, самообучение с помощта на обучител, групово обучение
Оценяване:
Молим, попълнете колоната за оценка по темата/ите, по които сте работили: (1)
изпълнено; (2) изпълнено, но искам да го обсъдя; (3) нужна ми е повече практика;
(4) незнам какво да правя.

Проверете какво сте научили! отидете на quiz.digital-literacy2020.eu и участвайте в
публикувания мини онлайн въпросник. Ако за това ви е необходима помощ,
обърнете се към вашия обучител.
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
4. Безплатни разговори със семейството и приятели по цял свят: „Скайп” (Skype)
Забележка: Ще ви е необходим личен имейл.
Какво ще науча?

Касае се
за:

Как да се
подготвите да
използвате Skype

Конфигуриране на
Skype

Как да
персонализирате
профили в Skype

Какво ще правя?
Стартиране на
Skype

Ще създадете
профил

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

Програма Skype
http://www.skype.com/b
g/

Skype профил
Достъп до интернет
http://www.skype.com/b
g/features/

Как да търсите
абонати
Как да
приспособявате
настройките на
екрана при видео
разговор

Разговори
Ще направите
от Skype на настройки и
обаждане
Skype

Други профили на
абонати в skype
Достъп до интернет
http://www.skype.com/b
g/features/

Как да съберете
група хора в общ
разговор (windows
и linux)

Ще направите
настройки за
конферентен
разговор

Skype профил
Други профили на
абонати в skype
Достъп до интернет
http://www.skype.com/b
g/features/

Как да използвате
платените услуги,
за да закупите
кредит за Skype

Обаждания
по
стационарни и
мобилни
телефонни
номера
през Skype

Предоставяне на
потребителски
данни в Skype
Въвеждане на
телефонни
номера

Paypal профил
Достъп до интернет
http://www.skype.com/b
g/features/
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
4. Аудио/Видео подкасти
Забележка: Ще ви е необходим личен имейл
Какво ще науча?
Какво означава
подкастинг1?
История
Известяване на
абоната при
възникване на
обновления в
уебсайтове за
подкасти

Касае се
за:
Създаване
на
собствени
програми и
тяхното
публикуване
(подкастване)

Какво ще правя?
Ще научите за
подкастите

С какво трябва да
разполагам?
достъп до интернет

Оценка

http://pcworld.bg/1758_i
ma_li_pochva_podkasti
ngat_v_balgariya

Уебсайтове за
подкасти
Подкастинг блогове
Как мога да създам
и публикувам свой
подкаст?

Какъв софтуер
трябва да
използвам?

достъп до интернет

Ще научите как се
подкаства

микрофон

Записвате
подкасти

http://www.podcastingtools.com/

Публикуване на
подкасти

http://www.podcastingtools.com/

Излъчване на
подкасти

http://www.feedforall.com/

Ще научите как се
работи с
програми за
подкастинг

достъп до интернет
http://wiki.audacityteam
.org/wiki/Category:Tutor
ial

http://www.recordforall.co
m/

микрофон
Още техническа
информация за
подкастите

Подкастинг
валидатори
Подкастинг
графики

достъп до интернет
http://www.podcastingtools.com/

Подкастване в
уики-страници
Подкастинг
директории

1

Б.пр.- Виж повече: http://pcworld.bg/1758_ima_li_pochva_podkastingat_v_balgariya

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
4. Публикуване на написан от вас текст: Уикита (Wikis)
Забележка: Ще ви е необходим личен имейл
Какво ще науча?

Касае се
за:

Какво ще правя?

С какво трябва да
разполагам?
Регистриран
потребителски профил

Как да използвате
уики-страница, за
да публикувате
написан от вас
текст

Писане в
уикистраници

Ще създадете
уики чрез

Как да създадете
собствен профил в
„уики спейсес”
(wikispaces)

Регистрация

Ще създадете
потребителско и
парола

Как да влезете в
своя уики профил

Вход / login

Осъществяване
на достъп до
уебсайта и
съответната
страница

Как да добавяте
информация в уики
или да добавяте
нова страница към
някое уики

Добавяне

Създаване на
страница и
добавяне на
информация

Оценка

http://www.wikispa
ces.com/
Поделемент
„Регистрация”

Поделемент „Вход”
(login)

Wiki профил
Достъп до интернет
http://bg.wikipedia.org/wi
ki/%D0%9C%D0%B5%
D0%B4%D0%B8%D1%
8F%D0%A3%D0%B8%
D0%BA%D0%B8:Uploa
dtext
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
4. Публикуване на написан от вас текст: Блогове (Уеб дневници)
Забележка: Ще ви е необходим личен имейл.
Какво ще науча?
Как да използвате
услугите за
създаване на
уеблогове
(условия, свободно
пространство,
възможности за
връзки)

Касае се
за:
Услуги за
уеблогове

Какво ще правя?
Ще изберете блог
услуга, която
желаете да
ползвате

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

Поделемент “Търсене
на информация”
http://blogbasics.com/

Ще посетите
www.blogger.com/
http://www.photobl
og.com/
http://blog.bg/

Как да създадете
собствен профил,
за да си направите
блог

Найважното за
блоговете

Стартиране на
блог

Поделемент
„Регистрация” и
Поделемент „Вход”
(login)
Достъп до интернет

Публикуване на
първоначална
информация

Блог профил
Работа с вашето
работно табло
(dashboard)

Създаване на
профил
Добавяне на ново
съдържание (пост)

http://codex.wordpress.or
g/First_Steps_With_Word
Press

Добавяне на
страница
Изтриване на
страница
Как да
конфигурирате
притурки в
страничната лента
и долния
колонтитул

Разработване на
блог

По-задълбочена
работа с вашето
работно табло

Достъп до интернет
Блог профил
http://codex.wordpress.or
g/FAQ_Advanced_Topics

Как да споделяте
собственост и
делегирате права

Page 31

Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
4. Публикуване на написан от вас текст: „Скрибд” (Scribd) http://www.scribd.com/
Забележка: Ще ви е необходим личен имейл.
Какво ще науча?

Касае се
за:

Какво ще правя?

С какво трябва да
разполагам?

Как да
регистрирате
потребителски
профил с парола

Регистрация

Ще създадете
потребителско
име и парола

Поделемент
„Регистрация”

Как да влезете в
своя профил и да
качвате
информация

Вход

Ще осъществите
достъп до сайта и
зоната със
защитен достъп

Поделемент „Вход”
(login)

Как да качите
документ на
уебсайта или да
изтеглите документ
от уебсайта

Боравене

Ще качите
документ на
уебсайта и ще го
споделите

Scribd account

login

Оценка

Достъп до интернет
Файл за споделяне
http://en.support.wordpres
s.com/scribd/

4. Публикуване на ваше видео: YouTube http://www.youtube.com/
Забележка: Ще ви е необходим личен имейл.
Какво ще науча?

Касае се
за:

Как да създадете
потребителско име
и парола, за да се
регистрирате в
уебсайта

Регистрация

Как да влезете в
своя профил и да
качите видеоклип
и как да
съхранявате
любимите си
видеоклипове.

Вход

Как да качвате ваш
собствен
видеоклип и да
вземете URL
връзката, чрез
която да го
споделите

Качване на
видео

login

Какво ще правя?

С какво трябва да
разполагам?

Ще създадете
потребителско
име и канал

Поделемент
„Регистрация”

Ще осъществите
достъп до сайта
чрез
потребителско си
име и парола

Поделемент „Вход”
(login)

Ще качите
видеоклип на
уебсайта и
споделите връзка
(линк)

Youtube профил

Оценка

http://support.google.com/
youtube/bin/static.py?hl=e
n&guide=1646810&page=
guide.cs

http://support.google.com/yo
utube/bin/static.py?hl=en&gu
ide=1646810&page=guide.c
s

Достъп до интернет
Видео за качване на
уебсайта
http://support.google.com/
youtube/bin/topic.py?hl=e
n&topic=2888648&rd=1
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Елемент 5: Основни умения
Поделементи:
5a) Технически средства и системи
•

Мишка/ Тъчпад (поле за управление на курсора чувствително на допир)

•

Клавиатура

•

Таблет / Смартфон

•

Работа с операционна система

Забележка: По възможност, обучаваните използват свои собствени устройства.

Ниво на изучаване – лесно
Входящи критерии:

Няма.

Методи на обучение:
Самообучение; подпомагано самообучение; групово учене; групово обучение с
помощта на обучител.
Оценяване:
Молим, попълнете колоната за оценка по темата/ите, по които сте работили: (1)
изпълнено; (2) изпълнено, но искам да го обсъдя; (3) нужна ми е повече практика;
(4) незнам какво да правя.
Проверете какво сте научили! отидете на quiz.digital-literacy2020.eu и участвайте в
публикувания мини онлайн въпросник. Ако за това ви е необходима помощ,
обърнете се към вашия обучител.
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
5a) Основни умения: Мишка / Тъчпад
Какво ще науча?

Касае се
за:

Какво ще правя?

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

Мишка за компютър и
връзка с компютър

Как се работи с
Мишка
мишка, позиция на
ръката. Промяна на
чувствителността
на бутоните

Ще местите
мишката и ще
следвате курсора
на екрана

Видове бутони и
техните функции

Видове
бутони

Ще използвате
бутона на
мишката и ще
отваряте папка на
екрана на вашия
компютър

Мишка за компютър,
свързана към
компютър

Как функционира
тъчпада

Тъчпад

Ще поставите
показалец на
тъчпада на вашия
лаптоп ще го
движите по него
като следвате
курсора на екрана

Лаптоп

http://www.tuj.asenevtsi
.com/CA/CA125.htm

http://www.digital.bg/novin
i/%D0%BA%D0%B0%D0
%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%
8F%D0%B1%D0%B2%D
0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0
%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%
87%D0%BF%D0%B0%D
0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%
BF%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1
%83%D1%82%D0%B1%
D1%83%D0%BAnews26121.html

5a) Основни умения: Работа с клавиатура
Какво ще науча?
Как да използвате
клавиатура и да
пишете
Как функционират
клавишите shift,
delete, backspace
или enter

Касае се
за:
Писане

Какво ще правя?
Ще отворите
документ и ще
пишете букви като
използвате
клавиатурата. Ще
видите
изписаните от вас
думи на екрана

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

Клавиатура, свързана
към компютър
http://windows.microsof
t.com/bg-bg/windowsvista/using-yourkeyboard

Пунктуационни
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
знаци

Как функционират
специалните
клавиши (shift, F..,
alt ctrl)

Специални
клавиши

Ще научите как
функционират
специалните
клавиши на
клавиатурата

Клавиатура, свързана
към компютър
http://windows.microsof
t.com/bg-bg/windowsvista/using-yourkeyboard

Как работи
клавиша „PrtSc“

Специални
функции

Специални
функции

Клавиатура, свързана
към компютър
http://windows.microsof
t.com/bg-bg/windowsvista/using-yourkeyboard
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните
5a) Основни умения: Ползване на таблет и смартфон
Какво ще науча?
Как да използвате
таблет

Касае се
за:

Какво ще правя?

Таблети с
операционна
система
Android

Ще изследвате
таблета,
използвате
функциите на
устройството

Таблет или смартфон

Ще работите с
приложенията и
търсите нови, за
да подобрите
работата си с
устройството

Таблет или смартфон

Ще изследвате
таблета,
използвате
функциите на
устройството

Таблет или смартфон

Добавяне и
изтриване на
приложения

Как да използвате
таблета

iPad

Добавяне и
изтриване на
приложения

Как да си закупите

Плащания
и възстановяване на
суми

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

http://www.apple.com/sup
port/ipad/

http://www.ekaktehno.bg/tableti-ielektronni-chetci/kakda-izpolzvame-tabletasi-za-rabota

Ще работите с
приложенията и
търсите нови, за
да подобрите
работата си с
устройството

Таблет или смартфон
с интернет връзка

Ще научите
политиките на
плащане и
връщане на
платени суми

Таблет или смартфон

http://www.apple.com/sup
port/ipad/

http://www.apple.com/sup
port/ipad/
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Елементи на учебния план –
страници за обучаваните

5a) Основни умения: Работа с операционната система
Какво ще науча?

Касае се
за:

Какво ще правя?

С какво трябва да
разполагам?
Компютър

Включване
и
изключване на
компютъра

Ще стартирате и
разгледате
компютъра

Как се работи с
операционна
система Уиндоус

Достъп до
уиндоус.

Ще намерите
конкретна
програма и ще я
отворите

Как да съхранявате
и търсите файлове
и папки

Файлове и
папки

Ще работите с
файлове и папки

Компютър

Как да
организирате
работния плот
(desktop) и лентата
със задачите
(taskbar)

Работeн
плот
(desktop)

Ще организирате
работния плот
(desktop) и
лентата със
задачите (taskbar)

Компютър

Включване на
компютъра
Намиране на
програма и
затваряне на
програмата

Ще изключите
компютъра и
затворите всички
програми

Оценка

http://www-it.fmi.unisofia.bg/ReDisInfo/cour
ses/modules/module1/p
arts/module1/part2/less
on1.html
Компютър
http://www-it.fmi.unisofia.bg/ReDisInfo/cour
ses/modules/module1/p
arts/module1/part3/less
on1.html
http://www-it.fmi.unisofia.bg/ReDisInfo/cour
ses/modules/module1/p
arts/module1/part3/leve
llesson.html

http://www-it.fmi.unisofia.bg/ReDisInfo/cour
ses/modules/module1/p
arts/module1/part3/leve
llesson.html

Как да смените
тапет и да
познавате иконите
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Основни умения (Интернет умения)
Поделементи:
5b) Интернет умения
•

Интернет умения

•

Вход / Login

•

Регистрация

•

Търсене на Информация

•

Личен имейл

•

Активна безопасност

•

Антивирусна защита

•

Кражба на лични данни / самоличност

Ниво на изучаване – лесно
Входящи умения:

Елементарни умения за работа с устройство

Методи на обучение:
Самообучение; самообучение с помощта на обучител; групово обучение.
Оценяване:
Молим, попълнете колоната за оценка по темата/ите, по които сте работили: (1)
изпълнено; (2) изпълнено, но искам да го обсъдя; (3) нужна ми е повече практика;
(4) незнам какво да правя.
Проверете какво сте научили! отидете на quiz.digital-literacy2020.eu и участвайте в
публикувания мини онлайн въпросник. Ако за това ви е необходима помощ,
обърнете се към вашия обучител.
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5b) Интернет умения: Първата ви регистрация в уебсайт
Забележка: Ще ви е необходим личен имейл.
Какво ще науча?

Касае се за:

Как да извършите
първата си
регистрация в
уебсайт

Създаване на
личен профил
в уебсайт.

Как да създадете
потребителско име
Как да създадете
парола
Как да въведете
имейл адрес

Например:
• Дискусионни
форуми
• Сайтове за
споделяне на
информация

Как да въведете
• Сайтове за
допълнителна
пазаруване
информация, напр.,
данъчен номер, ако • Сайтове на
е необходимо.
държавни
органи

Какво ще
правя?

С какво трябва да
разполагам?

Ще изберете
парола и ще
изпробвате
степента й на
сигурност

личен имейл

Оценка

достъп до интернет
Лични данни напр.

http://www.pas
swordmeter.co
m/
Ще създадете
потребителски
профил с
парола с
висока степен
на сигурност

• Блогове
Как да попълните
онлайн формуляр
Как да изпратите
попълнен онлайн
формуляр

Онлайн
формуляри

Ще работите с
онлайн
формуляри

личен имейл
достъп до интернет

Как да потвърдите
запитване по
имейл
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5b) Интернет умения: Вход в уебсайт (login)
Предпоставка: Ще ви трябват потребителско име и парола.
Какво ще науча?
Как да използвате
вашите
потребителски
данни, за да
влезете в уебсайт

Касае се
за:
Способността ви
да влизате
в уебсайт,
използвайки вашите
потребител
ски данни.

Какво ще правя?
Ще въведете
потребителските
си данни, за да
влезете в уебсайт

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

достъп до интернет
Уебсайт, в който да
влезете
Потребителско име и
парола
http://bg.wikipedia.org/
wiki/%D0%9F%D0%BE
%D0%BC%D0%BE%D
1%89:Logging_in

Как да използвате
потребителското
име и паролата,
които са ви
предоставени или
сте избрали при
регистрация

Потребителско
име и парола

Как да въвеждате
правилно сложни
пароли за вход във
вашия профил

Ще работите с
предоставени или
избрани от вас
пароли

достъп до интернет
Уебсайт, в който да
влезете
Потребителско име и
парола

достъп до интернет
Уебсайт, в който да
влезете
Потребителско име и
парола
http://support.google.co
m/accounts/bin/answer.
py?hl=bg&answer=320
40
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5b) Интернет умения: Търсене на информация
Какво ще науча?
Как да намерите
информация като
използвате
различни търсачки

Касае се
за:
Видове
търсачки

Какво ще правя?
Ще използвате
алтернативни
варианти на
Google

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

Достъп до интернет
Доставчици на услуги
за търсене (altavista,
bing, yahoo)
http://www.noodletools.co
m/debbie/literacies/inform
ation/5locate/adviceengin
e.html

Как да прилагате
практическите
съвети за търсене
в Google

Как се използват
функциите
„предпочитани”,
„начало”, зуум, в
различните
браузъри

Използване на
Google за
извършване на
обикновено
търсене,
разширено
търсене и
търсене на
изображения

Ще зададете
параметри за
обикновено
търсене и

Браузър

Работа с лента с
инструменти

Ще зададете
критерии за
разширено
търсене

Достъп до интернет
Уебсайта Google
http://www.youtube.com/w
atch?v=DahGSReGx3M
http://www.youtube.com/w
atch?v=B8aYoVpdz8o&fe
ature=related

Ще използвате
Google
изображения за
търсене на
изображение
Достъп до интернет
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5b) Интернет умения: Регистриране на личен имейл
Какво ще науча?
Как да изберете
безплатен
доставчик на
електронна поща
Как да създадете
уеб-базиран личен
имейл

Касае се
за:
Основни
понятия
при
електронните пощи

Какво ще правя?
Ще изберете
безплатен
доставчик на
електронна поща
и ще създадете
личен имейл
Ще рагледате:
Gmail

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

Достъп до интернет
Доставчик на ел.поща
http://www.articlespher
e.com/bg/Article/SomeEssential-Features-OfThe-Best-FreeWebmailServices/143033

https://accounts.go
ogle.com/
Yahoo mail
https://login.yahoo.
com/ Windows Live
Hotmail
www.hotmail.com/
Регистриране на
имейл при
избрания
доставчик;
персонализиране
на електронна
поща
Как да изпращате и
получавате имейли
Как да
организирате
имейлите си по
папки
Конфигуриране на
настройки и
подписи

Доставчици на
електронна поща
за абонати на
интернет

По-задълбочена
работа с
електронна
поща

Работа с
електронна поща

Достъп до интернет
Доставчик на ел.поща

личен имейл
достъп до интернет

Ще организирате
личен имейл
своя личен имейл
достъп до интернет
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5b) Интернет умения: Активна безопасност
Какво ще
правя?

С какво трябва да
разполагам?

Предпазни
мерки

Ще посетите
www.microsoft.co
m/security_essent
ials/, за да
инсталирате
безплатна
антивирусна
програма,
наречена
Windows Security
Essentials

Достъп до интернет

Достъп до
безопасни
уебсайтове

Ще обсъждате
съвети за
безопасно
разглеждане на
страници в
интернет

Достъп до интернет

Какво ще науча?

Касае се за:

Как безопасно да
ползвате интернет
Как да се защитите
срещу зловреден
софтуер и троянски
коне

Съвети, които
могат да ви бъдат
полезни при
навигация в
интернет

Оценка

http://windows.microsoft.c
om/en-US/windows7/Tipsfor-protecting-yourcomputer-from-viruses

http://www.eadvise.info/
?art_id=195&id=56&pa
ge=show_art

http://www.eadvis
e.info/?art_id=195
&id=56&page=sh
ow_art
Прочетете и
обсъдете с група
или с вашия
обучаващ.
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5b) Интернет умения: Антивирусна защита
Предпоставка: Ще ви е необходим личен имейл
Какво ще науча?
Защо е добре да
защитите
компютъра си чрез
антивирусна
програма

Касае се
за:
Вируси

Какво ще правя?
Ще гледате видео
в YouTube

С какво трябва да
разполагам?

Оценка

Достъп до интернет

http://www.youtube
.com/watch?v=qy0X7CTqss
Ще дискутирате с
вашата група/
обучаващ

Избор на
антивирусна
програма

Антивирусна защита

Ще инсталирате
антивирусна
програма на
компютър

Антивирусна
програма
Пробвай
http://free.avg.com/gben/homepage
http://free.avg.com/gben/homepage

Изтегляне и
инсталиране на
безплатна
антивирусна
програма

Достъп до интернет
Уебсайта Google за
търсене

5b) Интернет умения: Кражба на лични данни / самоличност
Какво ще науча?
Как да се
предпазите от
кражба на
самоличност

Касае се
за:

Какво ще правя?

Как да се
защитите в
интернет

Ще активирате
защитните
механизми на
вашия браузър

С какво трябва да
разполагам?
Достъп до интернет

Оценка

Следвайте
инструкциите на
http://www.ekaktehno.bg/kak-dajiveya-onlajn/kakda-se-predpazimot-onlajn-krajba-nasamolichnostta
ще използвате
програма за
предпазване от
опасност от
споделяне на
лични данни в
зловреден
уебсайт
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Партньори по проекта

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията
не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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Обучение в контекст
За да се събуди у възрастните интерес към ученето, е важно те да видят връзката на
това учене с техния собствен живот и интереси. Когато подготвяме обстановката в
която ще протича обучението, би било наистина от полза да я подготвим в адекватен
контекст. Например, вместо да учи за Skype, учещият се научава как да използва
приложението, за да общува – да говори с приятел в чужбина.
Други елементи на учебния план на DLit2.0 са включени в по-обширни категории,
например Сътрудничество, но все пак в действителност е полезно за всяка една
дейност да се поставя конкретна и адекватна задача.
В този раздел ние сме изброили няколко примера – начини, по които средата Уеб 2.0
може да се използва за да мотивира различни групи възрастни да учат. Той
Изброяването не е изчерпателно, но е предназначено да бъде отправна точка за
обучителите, от която те, заедно с техните обучавани, да определят най-подходящия
контекст за учене.

Елемент 1: E-Гражданственост
Поделементи:
1a) E-Демокрация
• Обществено участие
• Съобщаване за проблеми
1b) E-Търговия
• Онлайн пазаруване
• Домашно банкиране
• Търговска измама
• Управление на лични финанси
1c) E-Правителство
• Плащане на данъци
Забележка: Обучавани, които използват свои собствени устройства, трябва да
гарантират сигурността на тяхната безжична интернет връзка.
Страница 1

Елементи на учебния план –
бележки за обучителите

Ниво на изучаване – средно
Входящи критерии:
Работа с мишка и клавиатура, личен имейл.
Методи на обучение:
Самообучение; подпомагано самообучение; групово обучение чрез взаимна
помощ между самите участници в групата; групово обучение с помощта на
обучител.
Оценка:
Моля, попълнете в колоната за оценка по темата/ите, по които сте работили: (1)
изпълнено; (2) изпълнено, но искам да го обсъдя; (3) нужна ми е повече практика;
(4) не зная какво да правя.
Забележка: За всички теми, вижте също и методологичните бележки.
1a) E-Демокрация
Дейности:
• Една от лампите на Вашата улица не работи от дълго време. Подайте жалба по
интернет до местната служба, отговаряща за уличното осветление.
• Изпратете електронно писмо (имейл) до редакционната колегия на ежедневника,
който четете, за да им предложите Вашето мнение за наскоро публикувана
статия.
Съвети:
•
•
•
•
•
•

Опитайте се да създадете онлайн петиция – можете да създадете фалшива
петиция и след това да я изтриете.
Опитайте се да създадете разговор с „Гугъл толк” (Google talk) или с друга
програма за обмен на съобщения в рамките на групата, с която работите.
Създайте форум в „Мудъл” (Moodle) или използвайте онлайн форум за
упражнение в реално време.
Разгледайте някакъв форум и поканете обучаваните да участват в него.
Разгледайте интернет страници на фирми или правителствени служби. Проучете
зоната за „контакти”. Потърсете прилики между различните страници.
Покажете различни възможности за изпращане на съобщение до някоя служба.
Разяснете разликата между директното изпращане на електронни писма до
службите, изпращане чрез „изскачащ прозорец” (pop-up window) или чрез
програма за управление на електронна поща (outlook).

1б) E-Търговия
Дейности:
• Трябва да си купите нова пералня, но не знаете коя ще бъде най-добрата.
Прочетете мненията за различни модели в „Амазон” (Amazon).
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•

•

Нямате достатъчно пари да купите ново обзавеждане за дома си. Вижте какво
можете да намерите в „Ибей” (E-bay), Амазон” и „Гъмтрий” (Gumtree),
Продавалник.
Купете подарък по интернет и поръчайте да го изпратят направо на Ваш приятел.

Съвети:
• Съставете списък с продукти, които обучаваните харесват
• Когато се регистрирате, използвайте информацията, предоставена в
поделемента „Основни положения” под „Регистрация”. Покажете на обучаваните,
че регистрирането става по подобен начин в повечето интернет страници.
• Имайте предвид, че тази дейност изисква от обучавания лична информация.
• Обяснете къде информацията от нашата карта се разпространява в мрежата.
• Изчакайте за имейл за потвърждение и използвайте връзката от имейла, за да
завършите регистрацията.
• Обърнете внимание на времето за доставка. Разберете дали доставката ще бъде
национална или международна.
1c) E-Правителство
Дейности:
• Във Вашия обществен център се чака дълго време, за да се получи нещо.
Уговорете среща онлайн, за да обсъдите Вашите притеснения с управителя на
центъра.
• Намерете интернет страниците на Вашия местен обществен център или
общински съвет. Потърсете местни събития, пазари и мероприятия през
следващия месец. Публикувайте Ваше собствено събитие, ако организирате
такова.
Съвети:
• Това обикновено изисква получаване на предварителна информация по пощата
или посредством личен контакт с местните данъчни служби. Потърсете начини за
персонализиране на идентификационните данни, които обучаваните могат да
използват като мнемотехника (техники за запаметяване).
• Тези служби са различни за различните държави. Помислете за индивидуална
форма на обучение, т.к. по време на работата по потребителския акаунт на
обучителя или обучаваните, участващите получават достъп до поверителна за
тях информация.
• Демонстрацията може да бъде един ефективен начин да обясните нещата.
•

•
•

•

Помислете дали да не използвате тази тема като общ урок за това как се прави
регистрация в официален уебсайт на някоя служба или страница на доставчик на
комунална услуга.
Можете да симулирате попълване и изпращане на информация чрез платформа
за електронно обучение, например „Мудъл http://moodle.com/
Потърсете програмни продукти за симулация, които имитират реални ситуации,
или, в среда на обучение между самите участници в групата (peer-to-peer),
оказвайте помощ в реално време за попълване на формуляра.
Потърсете някакъв документ на дадена интернет страница и открийте различни
начини, по който той може да бъде запаметен на компютъра.
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•

Потърсете формуляр за контакти. Може да се окаже необходимо да копирате и
поставите имейл адрес в приложението за електронна поща, което обучавания
ползва обикновено.
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Елемент 2: Сътрудничество
Поделементи:
2a) Съвместно писане
• Съвместно разработване на документи: „Гугъл докс” (Google Docs).
2б) Споделяне на информация
• Споделяне на файлове: „Дропбокс” (Dropbox), „Фликър” (FlickR)
• Дискусия и писане: Интерактивни бели дъски за дискусии (Talk and Write).
Забележка: Всички обучавано се нуждаят от редовен достъп до устройства с
интернет връзка.

Ниво на изучаване – средно
Входящи критерии:
Работа с мишка и клавиатура, личен имейл.
Методи на обучение:
Самообучение, подпомагано самообучение
Оценка:
Моля, попълнете колоната за оценка по темата/ите, по които сте работили: (1)
изпълнено; (2) изпълнено, но искам да го обсъдя; (3) нужна ми е повече практика;
(4) не зная какво да правя.
Забележка: За всички теми, моля вижте също и методологичните бележки.
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2a) Съвместно писане
Дейности:
• Използвайте „Гугъл докс” (Google docs) да напишете разказ съвместно с други
хора.
• За родители / баби и дядовци, използвайте „Гугъл докс”, за да напишете разказ
за училищна екскурзия, на която са присъствали.
• За кметски съвети на селски райони, използвайте „Гугъл докс” за съвместно
записване на протокол от заседание.
Съвети:
• Създайте предварително един или два потребителски профила в Гугъл за
целите на обучението и споделете правата между тях, така че да можете да
симулирате в реален контекст услугата на „Гугъл Драйв” (Google Drive).
• Когато работите с устройство за обучение, е добре да си поготвите няколко
документа за качване в интернет. Създайте документ, когато не сте в интернет,
в рамките на обучителна сесия, и го качете в интернет.
• Използвайте създадените за целите на обучението профили в Гугъл,.
• Уверете се, че обучаваният може да възстанови изтрития документ.
2б) Споделяне на информация
Дейности:
• Група родители използват „Дропбокс” (Dropbox) за споделяне на училищна
информация и ресурси, за да помогнат на децата си.
• Група приятели използват „Дропбокс”, за да споделят снимки помежду си.
Съвети:
• Използвайте работа в реално време с обучавани в равнопоставено положение.
Ако работите в група, използвайте форма на самообучение подпомагано от
обучител.
• По време на обучителна сесия относно управление на документи или търсене
на информация, можете да имате ситуация на изпълнение на множество
задачи, в която различни обучавани се упражняват по различни задачи.
• Това е тема, която лесно може да бъде изпълнена от един обучаван или малка
група, намираща се на място за обществен достъп до интернет.
• Създайте документ като пример и разработете съвместен документ.
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Елемент 3: Социални мрежи
Поделементи:
3a) Трудова заетост: „ЛинктИн” (LinkedIn), „Монстър” (Monster)
3б) Свързване с други хора: „Фейсбук” (Facebook), „Нинг” (Ning), „Оркут” (Orkut),
„Майспейс” (Myspace), „Туитър” (Twitter), „Баду” (Badoo), „Сървей Мънки” (Survey
Monkey), „ПолДади” (PollDaddy), „ДудълПол” (DoodlePoll), „Трип Адвайзър” (Trip
Advisor), „Амазон” (Amazon)
Забележка: Подходящ за използване от обучавани с редовен достъп до
устройства с интернет връзка, както и от нередовни потребители на интернет.

Ниво на изучаване – средно
Входящи критерии:

Работа с мишка и клавиатура, личен имейл.

Методи на обучение:
Самообучение, самообучение с помощта на обучител, групово обучение
Оценка:
Моля, попълнете колоната за оценка по темата/ите, по които сте работили: (1)
изпълнено; (2) изпълнено, но искам да го обсъдя; (3) нужна ми е повече практика;
(4) не зная какво да правя.
Забележка: За всички теми, моля вижте също и методологичните бележки.
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3a) Трудова заетост
Дейности:
• Търсене в онлайн общностите за професия, бизнес и кариера.
• Присъединяване към онлайн общност за откриване на контакти във Вашата
професионална област.
• Търсене на обяви за работа и контакти в професионалните социални мрежи.
Съвети:
• Дайте за пример някои ситуации на публично оповестяване на лични данни,
което може да се окаже трудно. Важно е хората да разберат, че в сайтовете на
социалните мрежи няма нищо анонимно и че съществуват различни начини за
достъп до лична информация.
3б) Свързване с други хора
Дейности:
• Потърсете в онлайн общностите приятели от училище или членове на
семейството, с които сте изгубили контакт.
• Присъединете се към онлайн общност, за да задавате въпроси относно Вашето
хоби (например събиране на пощенски марки или градинарство). Задавайте
въпроси и осъществете контакт.
• Следвайте Вашите любими филмови или поп звезди в „Туитър”. Прочетете
техните съобщения там и ги споделете с Вашите контакти.
• Група участва в обучение „лице в лице”. Тя създава своя собствена група във
„Фейсбук”, така че да могат да си помагат.
• Хора от бивши колонии създават своя собствена социална мрежа в „Нинг”, за
да споделят истории, снимки и дискусии за родното си място.
• Създайте профил във „Фликър”, за да споделяте снимки с приятели и роднини.
Съвети:
• Използвайте някои предварително подбрани обяснения, които могат да се
намерят онлайн.
• Разгледайте ръководството за използване на „Фейсбук” за обучение между
самите участници в обучение, така че да можете да се разхождате сред
обучаваните и да им помагате да разрешават малки проблеми.
• Разговаряйте с вашите обучавани за рисковете от споделянето на снимки.
Обяснете възможностите за това кой може да види снимките.
• Дайте за пример някои ситуации на публично оповестяване на лични данни,
което може да се окаже трудно. Важно е хората да разберат, че в сайтовете на
социалните мрежи няма нищо анонимно и че съществуват различни начини за
достъп до лична информация.
• Обяснете разликата между (други) социални мрежи и „Майспейс”.
• Дайте информация за това как работят бисквитките (cookies).
• Осигурете външен информационен материал за споделянето на данни по
интернет между фирми.
•

„Туитър”:
Покажете на обучаваните как последователите получават достъп до и
отговарят на съобщение (туит).
Покажете туит на някоя обществено известна личност.
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•

Лични данни:
Попълнете само информацията, която е необходима (*).
Анализирайте сайта относно доколко е сериозен доставчикът, преди да се
регистрирате. Регистрирайте се само ако е необходимо. Внимавайте при
споделянето на Вашия имейл адрес.
Никога не използвайте една и съща парола. Създавайте силни пароли, като
прибавяте цифри и главни букви.
Обърнете внимание на неотбелязаните или отбелязани с отметка полета и
обяснете значението на разрешенията (например, получаване на бюлетин,
споделяне на Ваши данни за оценъчни цели, споделяне на Ваши данни с
бизнес партньори) и отхвърлянето им.
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Елемент 4: Общуване
Поделементи:
• Безплатни разговори със семейството и приятели: Скайп
• Аудио/Видео подкасти: Аудио-редактиране (Audacity)
• Публикуване на написан от вас текст: Уикита (Wikis), Блогове (Blogs),
„Скрибд” (Scribd).
• Публикуване на ваше видео: „Ютюб” (Youtube).
Забележка: За изпълнение на някои от дейностите е необходим продължителен
достъп до интернет. Някои дейности са по-лесни за изпълнение, ако
обучаваният има свое собствено устройство с достъп до интернет, напр. за
създаване на видео.

Ниво на изучаване – средно
Входящи критерии:

Работа с мишка и клавиатура, наличен личен имейл.

Възможни методи на обучение:
Самообучение, самообучение с помощта на обучител, групово обучение
Оценка:
Моля, попълнете колоната за оценка по темата/ите, по които сте работили: (1)
изпълнено; (2) изпълнено, но искам да го обсъдя; (3) нужна ми е повече практика;
(4) не зная какво да правя.
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Безплатни разговори със семейството и приятели по целия свят: Скайп
Дейности:
• Добавете приятелите и роднините си като контакти в Скайп. Осъществете
видео разговори с всеки от тях, за да поддържате връзка безплатно.
• Създайте мрежа от възрастни хора, които да поддържат връзка по Скайп,
помагайки им да се борят с изолацията и самотата.
Съвети:
• Създайте среда за обучение между самите участници в обучението или такава
на самообучение, подпомогнато от обучител, използвайки ръководството за
поддръжка на Скайп.
• Добавете снимка, за да актуализирате информацията.
• Можете да създадете конферентен разговор между две обучаващи се групи.
• Помислете как можете да обвържете тази информация с домашно банкиране,
безопасни платежни услуги и онлайн пазаруване.
Аудио/Видео подкасти: „Аудасити” (Audacity)
Дейности:
• Създайте серия аудио файлове (Подкасти), в които са записани различни
преживявания от живота ви. Съберете ги заедно и ги изпратете на членовете
на вашето семейство.
• Слушайте интернет радио през iPlayer (Посетете http://www.radiosbg.com/)
Съвети:
• Използвайте функцията за помощ на сайта.
• Покажете/пуснете подкасти на радио програми.
Публикуване на написан от Вас текст: Уикита (Wikis), Блогове (Blogs), Скрибд
(Scribd)
Дейности:
• Създайте блог за Вашето хоби или открийте други тематични блогове,
написани от хора, споделящи Вашите интереси.
Съвети:
• Уики:
Ако работите в група, използвайте Уики в платформата за обучение.
Можете да предложите на групата да си взаимодейства при създаването на
Уики страници.
Можете да обсъдите точността на Уики страниците.
Подгответе участие в съществуваща уики страница, която се занимава с тема,
от която обучаваният се интересува / за която той знае много.
•

Блог:
Подгответе информационна сесия, която разглежда формата, а не
съдържанието на уеблогове.
Обсъдете условията за безплатен профил, предлагани от различни страници.
Споделете Вашия собствен опит като автор на блогове.
Мислете за себе си като за обучаван.
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Използвайте ръководството на доставчика на уеблог услуги.
Обучителните сесии в група за създаване на уеблогове са добър пример за
конструктивистка педагогическа работа (вж. методологичните бележки).
В такава сесия всеки обучаван може да работи по свой собствен проект на
уеблог и получава помощ от другите участници в обучението или от обучителя в
случай, че има някакви въпроси.
Покажете на обучаваните разширените функции на Вашия собствен блог.
Създайте частни профили при повече от един доставчик, за да пробвате
различните доставчици.
В процеса на работа по проекти за действителни блогове с обучаваните се
опитайте да не давате готови отговори, а да следвате процесноориентиран
подход.
•

„Скрибд” (Scribd):
Мислете за себе си като учещ сред учещите, когато търсите информация.
Ако работите в група, можете да създадете групов документ, който да
публикувате в интернет, за нещо което сте научили (от областта на ИТ или
друго), което искате да споделите.
Осигурете помощ от други частници в обучението за обучаваните, които искат
да публикуват в интернет някакъв писмен документ.

Публикуване на Ваше видео: „ЮТюб” (Youtube)
Дейности:
• Открийте видео, което учи на нещо, което искате да научите. Например, как да
поправите прахосмукачка или как да премахвате петна. Опитайте в YouTube
•

•

Група младежи от София са записали музикални клипове и са ги публикували в
ЮТюб. Те са били видени от друга група млади хора, които живеят на 100 км от
тях. Те се срещнали на място еднакво отдалечено от тях и записали заедно
няколко клипа, които били гледани от много хора. Това довело до подписването
на договор за запис на албум.
Група млади роми, без опит с ИТ, посещава място за електронно обучение,
където те гледат видеоклипове с цигански танци. Използването на интернет ги
кара да осъзнаят, че имат пропуски в уменията си за четене и писане и са
помолили за помощ. След няколко месеца те започват да използват интернет
сами, като са използвали ЮТюб, за да научат повече танци. Днес те използват
социални мрежи, за да открият членове на семействата си и приятели от същия
етнос и да общуват с тях.

Съвети:
• Ако работите с група, можете да работите по действителен проект и да
осигурите подкрепа от самите участници в обучението или съчетание от онлайн
ръководства и помощ от обучител.
• Вградете публикуван видеоклип или направете връзка към него в уеблог.
• Можете да съчетаете това с ползването на „Фликър” (Flickr), за да създадете
малки документи.
• Демонстрирайте редактиране на видеоклип с безплатен софтуер.
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Елемент 5: Основни умения (Технически средства и системи)
Поделементи:
5a) Технически средства и системи
•
•
•
•

Мишка/ Тъчпад
Клавиатура
Таблет / Смартфон
Работа с операционна система

Забележка: Подходящ за учащи с недостатъчен или никакъв предишен опит
с интернет.
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Ниво на изучаване – лесно
Входящи критерии:

Няма.

Възможни методи на обучение:
Самообучение, самообучение с помощта на обучител, групово обучение, групово
обучение с помощ от обучител
Оценка:
Моля, попълнете колоната за оценка по темата/ите, по които сте работили: (1)
изпълнено; (2) изпълнено, но искам да го обсъдя; (3) нужна ми е повече практика;
(4) не зная какво да правя.

Дейности:
•

•
•

•

Помолете Вашите обучавани да използват приложения (Apps) на смартфоните
си, за д открият интересни места близо до вас, например библиотека или
кафене.
Използвайте таблети за хора, които се затрудняват да използват мишка.
Например възрастни потребители.
Организация, работеща с пенсионери във Варна, решава да предложи
обучение по ИТ. Първоначално идеята е посрещната с голяма доза съпротива,
тъй като възрастните хора се боели от технологиите. След няколко сесии, те
започнали да използват текстов редактор, за да пишат стихотворения и
разкази. Сега, те използват социални мрежи и инструменти за общуване във
всекидневния си живот, като много от тях са си купили собствени лаптопи.
Навид от Персия и Ирина от Русия посещават обучителни сесии в
тяхната местна библиотека, където те записват своите разкази на
таблети iPad. Техният обучител им препоръчал също и лесни за четене
текстове. Ирина използвала програма за преводи, за да търси ключови
думи, за да открие продукти в каталога на библиотеката и е
документирала това, като е направила снимки. Навид фотографирал
рафта с персийска литература и сега познава различните видове медии
за неговата страна. Групата харесала този подход към изследването на
библиотеката. „Ние научихме как да използваме iPad и как да
използваме библиотеката”.

Съвети:
• Мишка/ Тъчпад:
Използвайте ресурсите на наличната ОС, когато обучаваният работи със свое
собствено устройство.
Осигурете обучение чрез взаимопомощ между самите участници в обучението
със софтуера, инсталиран на компютърните конфигурации.
Осигурете на обучаваните време да се упражняват.
•

Използване на клавиатура:
Включете ръководството http://www.typingweb.com/ в груповите уроци и
индивидуалното обучение.
Проведете обучение в контекст. Например, използвайте функцията prtsc, за да
създадете файлове с изображения, които да включите в документ.
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•

Използване на таблет и смартфони:
Различните таблети с операционна система „Андроид” имат някои
незначителни различия по отношение поведението на софтуера.
Създайте малък списък с по-често задавани въпроси (FAQ).
Използвайте „безопасния” онлайн магазин на Google Play. Съчетайте това с
поделемента „Търсене на информация” (дори и с устройство с операционна
система, различна от Андроид).
Използвайте пробни версии.
Променете настройките, така че да направите възможна инсталацията на
директно изтеглени пакети приложения.
Обяснете рисковете, свързани с използването на приложенията за Андроид.
Затворете приложенията. Създайте папки, за да пренаредите приложенията.
Свържете се към мрежа за интернет или безжична връзка.
Влезте в онлайн магазина за приложения. Потърсете безплатни приложения.
Актуализирайте приложенията и операционната система.
Свържете това с онлайн пазаруване и услугите „Пейпал” (Paypal) или ePay.

•

Работа с операционна система:
Покажете на обучаваните софтуер за симулации за придобиване на основно
разбиране на инсталираната ОС.
Осигурете помощ при четенето на ръководствата на потребителя, ако
обучаваният работи със собствено устройство.
Използвайте функциите за търсене на съответната инсталирана ОС.
Осигурете флаш памети или външен USB твърд диск за потребители без
устройства.
Създайте отделен дял за лични документи в система, използваща Уиндоус
(Windows) или Линукс (Linux).
Създайте преки пътища до „Моите документи” на работния плот.
Използвайте вградената функция за помощ при работа с групи, като
осигурявате помощ от самите участници в обучението или индивидуална
помощ.
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Въведение
Елементи на учебния план – общ преглед
Елементи на учебния план – страници за
обучаваните
Елементи на учебния план – бележки за
обучителите
Методологични бележки
Речник на термините и библиография

Основни умения (Интернет умения)
Поделементи:
5b) Интернет умения
•
•
•
•
•
•
•

Вход / Login
Регистрация
Търсене на информация
Личен имейл
Активна безопасност
Антивирусна защита
Кражба на лични данни / самоличност

Ниво на изучаване – лесно
Входящи критерии:

Елементарни умения за работа с устройство

Възможни методи на обучение:
Самообучение, самообучение с помощта на обучител, групово обучение.
Оценка:
Моля, попълнете колоната за оценка по темата/ите, по които сте работили: (1)
изпълнено; (2) изпълнено, но искам да го обсъдя; (3) нужна ми е повече практика;
(4) не зная какво да правя.
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Дейности:
•

•

•

•
•

Организация, работеща с безработни предлага технологична програма за
търсене на работа. Много обучавани са търсили в интернет страници за
трудова заетост и са си намерили работа.
Представителите на едно родителско сдружение били загрижени за
безопасността на децата в интернет и как те могат да ги предпазят от достъп
до интернет страници, съдържащи насилие или порнография. На сдружението
беше предложена програма за e-безопасност, която включва антивирусна
защита, безопасно ползване на социални мрежи и защита на данните.
Родителите сега искат да сформират група за родителска подкрепа, като учат
други родители как да осигурят безопасността на децата си в интернет.
На групи имигранти беше предоставено обучение за начини на търсене на
информация за техните родни страни. Сега те използват уменията си, за да се
осведомяват за новини за техните страни.
Напомнете на обучаваните за важността на това да съхраняват на сигурно
място своите данни за вход във всеки сайт, в който са се регистрирали.
За група кухненски работници беше осигурено обучение за търсене на рецепти.
В резултат на това те създадоха блог с рецепти, който предоставя възможност
за коментари на рецептите.

Съвети:
•

Вход / Login:
Създайте реална ситуация, в която е необходима регистрация и покажете
повтарящите се елементи в различните процеси за регистрация.
В групова сесия можете да накарате обучаваните да се регистрират в някои
интернет сайтове, които превставляват интерес за тях, и да им осигурите
помощ от други участници в обучението. Можете да правите прекъсвания, така
че всеки да може да види в действителност отделните повтарящи се елементи.
Можете да предложите подход на „опростяване” за създаване на
потребителски имена (например използването на Вашия имейл адрес или
използването само на едно и също потребителско име или нещо подобно на
него, ако то вече е заето)
Предложете използването на малък набор пароли вместо използване на една и
съща парола всеки път. Предложете паролите винаги да бъдат
персонализирани, ако е възможно.
Предложете използване на уникална парола за сметката управлявана чрез
електронното банкиране.
Предложете използване на сложни, но лесно запомнящи се пароли.

•

Регистрация:
Предложете използване на малък набор пароли вместо използване на една и
съща парола всеки път. Предложете паролите винаги да бъдат
персонализирани, ако е възможно.
Предложете използване на уникална парола за сметката управлявана чрез
електронното банкиране.
Предложете използване на сложни, но лесно запомнящи се пароли.
Работете върху действителен формуляр (за платформа за обучение като
Мудъл (moodle) или Тайпрайт (typewrite) или нещо подобно).
Предложете инструкции за потвърждение стъпка по стъпка.
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•

Търсене на информация:
Използвайте различни търсачки и предварително инсталирани ленти с
инструменти за смяна на търсачките, ако са налични.
Позволете на обучаваните да изпробват различни методи за търсене и в
групова сесия създайте списък със съвети за търсене в Гугъл.
Създайте списък с/организирайте любимите интернет страници като
практическо упражнение за работа с папки и документи.

•

Личен имейл:
Изберете Hotmail, Google или Yahoo или някоя официална услуга за пощенска
кутия за обучавани, които не притежават собствени устройства, така че те да
могат да осъществяват достъп до своята поща на обществено място.
Използвайте тези доставчици на услуга за електронна поща и конфигурация за
употреба извън интернет, когато обучаващите имат свое собствено устройство,
използващо безплатен софтуер като Тандърбърд (Thunderbird), например.
Изпращайте и получавайте електронни писма в реално време, по време на
обучителна групова сесия.
Използвайте обучение, подпомагано от самите участници в обучението, или
подпомагано самообучение. Имайте предвид, че конфигурацията на
настройките може да доведе до достъп до поверителна информация на
обучавания.

•

Активна безопасност:
Защитете компютъра с антивирусна програма/програма срещу зловреден
софтуер. Планирайте сканиране веднъж месечно.
Използвайте функция за защита в реално време. Актуализирайте браузъра и
антивирусната програма.
Наблегнете винаги да се обръща внимание на URL и никога да не се отварят
непознати връзки.

•

Антивирусна защита:
Обяснете разликата между вирус и друг зловреден софтуер като троянски кон.
Проверете дали антивирусната програма осигурява само антивирусна защита.
Влезте в страницата за помощ на програмата.
Обяснете значението на програмата за защитна стена (firewall).
Покажете съобщението, което се извежда от антивирусната програма, когато тя
открие вирус.

•

Кражба на лични данни / самоличност:
Обсъдете публикуването на лични данни. Използвайте лична информация, за
да получите достъп до пространството с лични данни на някой потребител.
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Партньори по проекта

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията
не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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Къде се намирам в пакета?

Въведение
Елементи на учебния план – общ преглед
Елементи на учебния план – страници за
обучаваните
Елементи на учебния план – бележки за
обучителите
Методологични бележки
Речник на термините и библиография

Обща методологична информация
Поделемент(и):
а) Примери за методологичен подход
б) Допълнителна информация
За кого е предназначено това:
Ръководители на места за формално и неформално обучение (библиотеки,
интернет кафенета, читалища, програми за обучение на възрастни и др.),
преподаватели доброволци, обучители и учители.
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Защо учебният план е разделен на малки елементи?
Много възрастни, като пенсионери или тези с ниска грамотност, не са мотивирани да
използват технологиите или се страхуват да използват технологии. За тези хора един
традиционен курс на обучение по информационни технологии би имал ограничен
успех. Все пак, ако можем да открием правилния „стимул”, те могат да преодолеят
страха си и да се мотивират да научат повече.
Например, в рамките на програмата „Цифровизирай се”, която стана достъпна за над 2
000 възрастни хора, беше открито, че основният стимул за възрастните хора да
използват интернет е възможността, която той предоставя, за поддържане на връзка с
техните семейства – и техният любим инструмент е „Skype”, който те намират за лесен
за научаване и ползване.
Учебният план на DLit2.0 е разработен, отчитайки тези съображения. От обучителите
се изисква да използват „стимулите”, които Уеб 2.0 инструментите могат да
предоставят, за да мотивират и насърчат възрастните да учат.
Стимулите са различни за различните хора, както и за различните групи, но някои от
тях, които се радват на неизменна популярност, обхващат:
•

Поддържане на контакт с приятелите и семейството – Skype, електронна поща,
безопасни интернет форуми, например Център за безопасен интернет
http://www.safenet.bg/

•

Хобита и интереси – Интерактивни интернет страници за хобита

•

Новини и събития – например слушане на радиостанции от Вашата родна
страна http://predavatel.com/bg/live/ или четене на вестници на Вашия роден
език http://vestnici.start.bg/

•

Споделяне на снимки - например използване на Фликър (FlickR) или Пикаса
(Picasa) за споделяне на семейни снимки.

Ние открихме, че запознаването на възрастните с интернет с тези (и подобни)
дейности има много по-голям успех, отколкото предлагането на по-традиционни
курсове за обучение по компютри или ИТ.
Други предимства на този подход са:
•

Той може да бъде прилаган от непрофесионални обучители и доброволци,
както и от професионални преподаватели

•

Може да бъде прилаган с помощта на различни модели, включително
неформална подкрепа, групово обучение, групово учене чрез взаимна помощ
между самите участници в групата и др.

•

Ученето е по-значимо за отделните учещи.

•

Може да бъде проследяван от самите учещи, които могат да насочват и
развиват свои индивидуални пътища за напредък.

•

Той е изключително подходящ за прилагане в неформална среда за учене като
библиотеки, интернет кафенета и други обществени места с достъп до
интернет.

Учебният план на DLit2.0 не е изключително предназначен, но е проектиран като
отправна точка, за непрофесионални обучители, като ги подпомага в това как да
насочват и консултират възрастните в техните образователни преживявания.
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За кого е предназначен Учебния план?
Както вече беше казано, въз основа на нашия опит в работата с хора, изпаднали в
информационна изолация, ние научихме, че ползването на Уеб 2.0 приложения може
да бъде изключително мотивиращо.
От наблюденията си установихме, например, че хора с ниско ниво на грамотност могат
да създадат профил във Facebook, да участват в чат сесии и качват снимки много
бързо, с минимална помощ, предложена от приятел или друг потребител.
Ние стигнахме до заключението, че ползването на Уеб 2.0 инструменти би могло да
предизвика интерес у информационно изключени хора и да ги мотивира – дори и те да
нямат ясна представа за възможностите, които това им предлага. Ние вярваме, че би
било погрешно да се създава дидактична програма за възрастни в информационна
изолация.
Също така, обаче, не би било правилно да се предполага, и че предоставянето просто
на мотивация, без напътствие, автоматично води до учене и оттам до знание.
За този учебен план ние избрахме някои Уеб 2.0 базирани инструменти, които могат да
окажат влияние върху качеството на живот на потребителите, така че
непосредствената приложимост беше важен критерий при подбора на елементите на
учебния план.
Друг критерий беше наличието на висококачествени онлайн ръководства и напътствия,
създадени или от разработчиците на инструментите, или от трети страни.
Въпреки, че употребата на тези инструменти и ресурси може да бъде много
интуитивна, съществуват множество ситуации, в които учещият иска да разчита на
друго лице за насоки и помощ.
Както е описано в методологичните бележки, както обучителят, така и обучаемият се
разглеждат като учещи с различен опит, умения и различни нива на компетентност.
Ние препоръчваме всяко образователно преживяване да започва с разговор за
конкретизиране на личната сфера на интересите на учещия. Тогава, подпомагани от
обучителя, те одобряват учебен план и план за учене, който съответства на техните
нужди, независимо дали тяхното учене се провежда по индивидуален план или в
рамките на група.
Създаване на одобрен от учещия учебен план
Всеки образователен подход може да започне с една много проста сесия за опит и
грешка, използвайки натуралистичен образователен процес1, което ние наричаме
фаза 1. Всеки от елементите на учебния план може да бъде използван, за да осигури
преглед на възможните области на обучение. Ние препоръчваме подход, който
използва “la main à la pâte”, перифразирайки Шарпак2, който да накара хората да бъдат
любопитни и да нямат търпение да започнат да учат.
След като бъдат определени интересите, във фаза 2 се планира подходът на
обучение въз основа на взаимодействието с други обучавани и/или обучители, като в

1

Вж. „методологични подходи”.

2

Вж. библиографията.
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крайна сметка се използва някакъв програмен продукт за симулации или онлайн
ръководства, или съчетание от двете.
Може да се окаже полезно да се използва по-структуриран подход, при който всеки
учещ поема писмен ангажимент за извършване на обучителни дейности, основаващи
се на конкретни елементи на учебния план. Важно е да се осъзнае че, дори и в случай
на групово обучение, не е необходимо всеки да изучава един и същ елемент на
учебния план по едно и също време. Например, един учещ може да работи по
страница на блог в същото време, по което друг работи във Facebook, докато други
учещи си помагат един на друг при развиването на техните основни умения.
Всеки от елементите на учебния план може да бъде наблюдаван чрез обикновен
процес на оценка, включен в страниците за обучаваните, чрез който се проверява
напредъка на учещия във всяка дейност.
Във фаза 1 е много вероятно отделните обучавани да изследват инструмента, който
най-много ги интересува, като използват онлайн ръководства и помощта на обучителя,,
когато е необходимо.
Във фаза 2 е необходим един модулиран график, така че всеки в групата да може да
планира своето образователно преживяване. Тъй като обучаваният е отговорен за
своя образователен процес, обучаваните могат да проследяват какво е било
постигнато, и какво не.
Методологични подходи
Най-общо, ние препоръчваме като отправна точка един натуралистичен подход на
учене. Например, предлагаме първоначално да не губите време в обучаване на
потребителите как да включват компютъра и да се свързват към мрежи, тъй като това
би могло да се окаже препятствие и да доведе до демотивация. Вместо това, можете
да предоставите устройството с включено приложение и да оставите хората да го
изпробват.
В тази фаза на обучителния процес, въпреки че осъзнаваме, че симулацията не
позволява действително взаимодействие с Уеб 2.0 инструментите, може да се окаже
полезно да се използват симулации. Тя позволява на по-малко уверения потребител
да повтаря задачи преди да ги изпълни в действителност. Когато се използват
симулации, допълнителна помощ може да се осигури чрез разяснителни видео
материали, както и могат да се изследват допълнителни ресурси.
Нашият опит сочи, че сесиите със симулации трябва да бъдат много кратки. Те могат
да се използват за подпомагане на процеса на учене, но винаги трябва да вървят към
позволяване на по-нататъшното самостоятелно изследване и ползване на самите
приложения.
Първоначалните разговори (индивидуални или групови) трябва да определят дали е
необходима оценка на основните компютърни умения.
Кръгът от потенциалните бенефициенти е широк, не само в различните страни
партньори, но дори и на ниво отделен партньор. Съществуващото общоприето
схващане е, че даден курс трябва да бъде организиран около учителя, който се намира
в неговия център и че йерархичните педагогически взаимоотношения са неизбежни.
Когато обучители и ръководители придобият добросъвестност, според разбирането
на термина от Фрейра, по отношение на фактора на авторитарност, който е част от
всяко взаимоотношение на йерархично учене, тогава ние можем да въведем различни
начини за улесняване на ученето за всеки субект – включително Уеб 2.0 инструменти –
и да опосредстваме учебните процеси между възрастни, като по този начин избягваме
„зависимостта от обучителя”, особено при възрастни с ниско ниво на увереност.
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Различни подходи – един и същ учебен план
В общи линии, ние можем да разгледаме три подхода за преподаване на даден
учебен план: натуралистичния подход, позитивисткия подход на преподаване и
конструктивисткия подход на учене в сътрудничество. Тук ние разглеждаме доколко
всеки един подход е подходящ. Натуралистичните и позитивистки подходи не
включват взаимодействие между самите обучавани по време на процеса на учене.
В първата ситуация обучаваните взаимодействат пряко с приложението или с някакъв
вид интерфейс или симулация, предлагани от приложението, или със служител на
библиотеката или друго място на обучение. Това може да бъде трудно за хора с малко
умения в ИТ, но се приветства от някои възрастни в неравностойно от образователна
гледна точка положение.
При втория подход има взаимодействието между обучител и обучавани е по посока
отгоре надолу, въз основа на предаването на знания, които могат да бъде оценени от
възрастни в неравностойно от образователна гледна точка положение със
схоластични възгледи за обучението на възрастни.
Конструктивисткият подход за „учене в сътрудничество” е възможен в ситуация на
индивидуално обучение – един обучител с един обучаван, но основно е предназначен
за работа с групи, въпреки че оценява високо мотивацията на отделните участници. По
време на създаването на работната програма – проекта за учебен план за
предназначен за група – обучителят може да прави предложения какви елементи да
включва учебния план, като те могат да бъдат различни за различните обучавани, така
че да отговорят на техните индивидуални потребности.
Когато става въпрос за по-големи групи и повече време, подходът на „учене в
сътрудничество” насърчава съвместната работа между обучавани, а не
взаимоотношенията на „един към един” или „един към много” между обучител и всеки
от обучаемите.

Примери за различен подход
Следващите две таблици илюстрират трите различни подхода в контекста на
конкретен елемент на учебния план.
Основни интернет умения: поделемент „Регистрация”
- Четене на инструкции
- Отговаряне в онлайн формуляр
Дейност
- Изпращане на онлайн формуляр (ако е
необходимо)
- Потвърждаване на искане с електронно писмо
Подход

Натуралистичен

Триъгълник
на Усей

Учене

Позитивистки
Преподаване

Конструктивистки
Обучение и учене
(откъслечно
преподаване)
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Учебен план

Не се изисква
учебен план,
а само насоки

Инструменти Опит и грешка

Даващ предписания

Модулирани ориентации
– градивни елементи

Програмни продукти за
симулации или воден
от учител

Диалог, основан на
конкретна работа,
ориентиран от водещ
мотив

Учещият е обучаем в
индивидуална или
групова учебна сесия

И обучител, и обучаван
участват в процеса на
учене

Учещ

Един учещ.
Взаимодействие с
приложение

Обучаван

Обучаваният е
самоучител.

Обучител

Не участва
обучител

Настройва програмните
продукти за симулации
или пакетът от уроци
въз основа на своя
опит

Обучителят във
взаимодействие с
обучаемия съчетава
елементи на учебния
план, които позволяват
процеса на учене

Оценка

Формуляр за
самооценка

Поетапна оценка чрез
критика от учителя –
успешна виртуална
заявка
(виртуално или
ефективно3)

Оценка в диалог. Всеки
от обучаемите
изпълнява успешно
дадената задача.

3

Обучаван във
взаимодействие с
обучител

Виртуално, когато процесът на обучение се извършва от програмен продукт за симулации.
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Социални мрежи: поделемент ”Facebook”
Създаване на профил и добавяне на снимки
Намиране на приятели или Групи
Дейност
Актуализиране на статуса и споделяне на
информация

Подход

Натуралистичен

Преподаване

Конструктивистки

Триъгълник
на Усей

Учене

Преподаване

Обучаване и учене
(откъслечно
преподаване)

Учебен план

Не е необходим
учебен план,
а само напътствия

Даващ предписания

Модулирани ориентации
– градивни елементи

Опит и грешка

Ръководена от учител
сесия, основана на
проекция на Facebook
страница

Диалог, основан на
конкретна работа,
ръководена от
разглеждането на
Facebook

Инструменти

Учещ

Един учещ –
взаимодействие с
приложение

Учещият е обучаем в
индивидуална или
групова учебна сесия

И обучител, и обучаван
участват в процеса на
учене

Обучаван

Обучаваният е
самоучител.

Обучител

Не участва
обучител

Настройва програмните
продукти за симулации
или пакетът от уроци въз
основа на своя опит

Обучител във
взаимодействие с
обучаван съчетава
елементи на учебния
план, като позволява
процес на учене

Формуляр за
самооценка
(Списък за проверка
– Успях ли в моите
усилия? Къде имам
нужда от помощ)

Поетапна оценка чрез
критика от учителя

Оценка в диалог. Всяка
от Facebook страниците
се разглежда и обсъжда
от хора в групата, под
ръководството на
обучителя

Оценка

Обучаван във
взаимодействие с
обучител

Триъгълникът на ученето на Усей
Обучението на възрастни е силно повлияно от стандартния възглед за ученето, който
се основава на общата форма за образование на Западната школа. С други думи,
среда на обучение, в която учениците гледат и слушат учителя. Този модел подканва
обучителя да използва дидактически артефакти, за да предаде информация,
пораждаща депозиращо образование, както го нарича Пауло Фрейре. Съществуват
обстоятелства, дори и ако средата е изкушаваща, при които обучителите са – също
както учителя в училище – пречка за ученето, а не negow катализатор, под влиянието
на методологии, поставящи учителя в центъра.
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Жан Усей (2002) разглежда триъгълника знание – обучаем – обучител като основен
начин за представяне на отношенията, които определят педагогическите
взаимодействия. В повечето случаи наблюдаваме силно взаимодействие между
обучители и знание. В това взаимоотношение на обучение обучаваните са обекта на
взаимоотношението, а обучителите са предаващите знанията.
В конкретни обучителни сесии, в които се наблюдава привилегировано
взаимодействие между обучаван и обучител, имаме взаимоотношение на обучение,
при което знанието е действителният обект на педагогическото взаимоотношение. При
работата в група, този вид взаимоотношение не може да бъде управлявано поради
броя обучавани падащи се само на един обучител.
Ето защо е много важно да способстваме за контексти, в които обучаемите имат пряк
контакт със знанието. Усей определя взаимоотношението на учене като такова, при
което обучителят е обектът на действието на обучаемите; той се превръща в
посредник, лице, което съдейства, така че обучаемите да могат да развият своето
познанство със знанието, използвайки уменията на обучителя да подпомага
дискутирането, разяснението и по-нататъшното разбиране.
Подходът, поставящ в центъра ученето в сътрудничество4, е особено полезен в
ситуации на първоначална оценка. Принципът на учене в сътрудничество избягва
стандартно преподаваните уроци и подтиква както обучителя, така и обучаваните да
сключат споразумение за обучение. За това са необходими лица, способстващи
ученето, имащи способността да работят с други възрастни, не в ролята на предаващи
знанието, а в партньорство, в което всяко лице равноправно допринася своето
собствено знание. Тогава подходът, поставящ в центъра обучавания, може да се
развие в подход, наречен „самообучение в сътрудничество”, като в обучителните
общности, основани на конструктивистки принципи5.
Обучението на възрастни, основано на тези принципи, е изключително ефикасно, както
е описано и теоретизирано, първо от Джон Дюи и по-късно от Иван Илич и Пауло
Фрейре.
Обстоятелствата, при които дадено културно пространство, като библиотека, място за
срещи или някакво друго място се разглежда като център за обучение, са
благоприятни за създаването на онези групи за обучение, които са ръководени от
обучител.

4

Вж. библиографията: Атле, Усей и Мейриьо, между другите

5

Вж. библиографията: Шварц, Доминис, Жосо, Новоа, Канарио, Низа.
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Партньори по проекта

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията
не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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Къде се намирам в пакета?
•

Въведение

•

Елементи на учебния план – общ преглед

•

Елементи на учебния план – страници за обучаваните

•

Елементи на учебния план – бележки за обучителите

•

Методологични бележки
Речник на термините и библиография

Обща информация
Цел: Речникът на термините цели да подпомогне ръководителите на обществени
места за учене да разгледат в контекст методологичните принципи, заложени в
елементите на учебния план за информационна грамотност.
Реципиенти: Управители на библиотеки, обучители, учители, обучители
доброволци, …
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Речник на термините
Някои думи имат широкоразпространено значение, което може да противоречи на
педагогическото определение. Този речник на термините дефинира тези думи, обяснявайки
конкретното значение, използвано в този документ.
Конструктивизъм:

Педагогическо течение, основано на трудовете на Дюи, Пиаже,
Виготски, Брунър и др. Процесът на учене принадлежи на „учещия”,
докато „обучителят” или „учителят” са посредници. Като наследници на
конструктивизма, еволюиращи до социо-конструктивизъм, трябва да
споменем някои интересни педагогически течения като критичната
педагогика, основаваща се на теорията на Пауло Фрейре, и
педагогиката на избора, защитавана от Ксавие Усар.

Проект за учебен
план:

Комбинирано и формализирано предложение, одобрено от всички
учещи в дадена група, основано на избран учебен план.

Елемент на
учебния план:

Част от организирана информация за учебното съдържание.
Елементите на учебния план се съчетават по редица различни начини,
така че да позволят създаването на учебни планове, в чийто център е
групата.

Учебен план:

Подобно на идеята на Франклин Бобит, учебен план тук означава
описание на набор от определено съдържание, което обединява група
от най-малко двама души в даден дискутиран учебен процес.

Педагогика,
основана на
Френе

Педагогически метод, основан на работата на Селестин Френе и
съвременната тенденция на школата, която той създава във Франция,
за който се твърди, че използва подходи, поставящи учещия в центъра,
дори и при малки деца, като отхвърля дидактичните артефакти и
призовава към натуралистичен начин на учене.

Учещ:

В този контекст, всяко лице в група, независимо от ролята му като
обучител или обучаван, се счита за „учещ”. Това понятие се основава
на презумпцията, че процесът на учене е взаимен.

Методология
Модул

Част от учебния план, който при обучението на възрастни обикновено е
свързан с методологични насоки. Модулният подход предполага, че
съдържанието на модулите обикновено поставя учителя в центъра за
един класически метод на преподаване.

Натуралистичен
процес на учене:

Терминът е използван от Русо в Емил, за да обясни как да се обучават
децата, като ги накараме да мислят, че те са проводниците на процеса
на учене, който вече е предложен от учителя.
Някои либертариански подходи се завръщат към тези идеи в края на
19 век, както и част от педагогическия подход, основан на идеите на
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Френе, през 70-те и 80-те години на 20 век.

Позитивизъм:

Принцип на входяща и изходяща информация. Добре структурирано и
подходящо за всеки учител упражнение, което дава един и същ
резултат, ако се използва по един и същ начин с всички обучавани.

Измежду всички форми на социални отношения, училищната среда
насърчава конкретна форма (училищна форма), изолирана от другите
Училищна форма:
среди, където се случват социалните отношения. Ученето зависи от
конкретно педагогическо взаимодействие в ограничено пространство и
време. Хегемонната форма има модел на предаване на знанията в
посока отгоре надолу с малко взаимодействие между ученика и
учителя.
Обучаван:

Лице, участващо в учебния процес, основаващ се на стандартен проект
на учебен план, в който то се е записало. В интерактивните учебни
процеси обучаваният също се превръща в обучител на обучителя си,
когато обучителят се установи в позиция на режим на слушане
(слушателска позиция).

Обучител:

Лице, което организира и способства за учебния процес въз основа на
предварително композиран проект на учебен план за групата.
Обучителят, в своята роля на посредник, е този, който обикновено
слуша и понякога говори.
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отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена
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