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КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ
ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ВОДАЧИ НА МПС!

АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО ЗА ВАС ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
ОБУЧЕНИЕТО СЕ ЗАПЛАЩА ЧРЕЗ ВАУЧЕРИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”!
ВИЕ ТРЯБВА САМО ДА ИНВЕСТИРАТЕ МАЛКО ВРЕМЕ ЗА ДА ПРИДОБИЕТЕ
КВАЛИФИКАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ ВИ НАПРАВИ КОНКУРЕНТНО СПОСОБНИ И УСПЕШНИ
В ЕДНА НОВА ИНТЕРАКТИВНА ОБУЧАВАЩА СРЕДА!
СРЕДАТА, В КОЯТО ЖИВЕЯТ ВАШИТЕ ОБУЧАЕМИ!
Курсът е предназначен за повишаване квалификацията на заети лица в системата
за подготовка на водачи на МПС. Целите на курса са да се придобият умения за:
-

използване на компютърни интерактивни методи при обучението на водачи на

МПС;
-

конструиране и използване на електронни тестове за самостоятелна работа,

текущ, краен контрол;
-

прилагане на дигитални методи при организацията на обучението, общуването с

обучаемите и общуване с администрацията.
Получените умения ще Ви направят успешни и незаменими във Вашата работа. Вие
ще сте подготвени за въвеждащото се електронно обучение и електронни тестове. Вашите
нови умения ще позволят автошколата, в която работите, лесно, безболезнено и най-вече
ефективно да иновира обучаващата среда съгласно новите изисквания и да бъде
конкурентно способна на пазара на тези услуги.
Процедурата по получаването на ваучера и стартирането на обучението е бавна, но
ние ще я облекчим максимално за Вас. Бъдете търпеливи и ни се доверете. Ще ви
въоръжим с помагала, програми и дидактически материали Вие имате само още един
ангажимент: да се учите и да не прекъснете преждевременно курса. Напусналите
обучението според условията на програмата ще трябва да заплатят сами неговата
стойност от 250 лева.

Условия за включване в курса
За да се включите в курса трябва да сте нает по трудово правоотношение на пълно
или на непълно работно време (половин работен ден) или самонает (самоосигуряващо се
лице). Ако сте преминали на половин работен ден по време на обучението ще получавате
и стипендия.
Процедура
1.

Заявявате

желанието

си

да

се

включите

в

курса

на

адрес

www.cpo21vek.net/DCI2/registar.php или на телефона на представителя за Вашия регион.
2. При сформиране на група от 10 човека във Вашия регион ние Ви уведомяваме за
това, за да можете да подадете заявление за получаването на ваучер.
3. Попълвате Заявлението за кандидатстване (можете да го изтеглите от тук:
http://www.bdp-bg.net/Contents/Learning/DU/Zaiavlenie2111.pdf).
За име на дигиталната компетентност записвате: Компютърни технологии и
интерактивни методи при подготовката на водачи МПС.
За доставчик на услуги записвате: Сдружение “ЦПО – Професия 21 век”.
Към заявлението прилагате:
- копие от лична карта;
- копие на диплома за завършено образование;
- удостоверение/свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална
квалификация (ако има такъв).
Комплектът

документи

подавате

в

Дирекция

„Бюро

по

труда”

(ДБТ)

по

местоживеене или в Дирекция „Бюро по труда” по месторабота.
4. Ще получите от ДБТ уведомително писмо за одобрение и трябва да се явите в
ДБТ за получаване на ваучер за обучение в срок, не по-късно от 5 работни дни от
получаване на писмото.
5. Ако не можете да се явите до 5 работни дни за получаване на ваучер трябва да
изпратите писмено уведомление до ДБТ за удължаване на срока за явяване, като
удължаването е не повече от 10 работни дни от срока по т. 4.
Ако не спазите срока от 5 дни или не уведомите за удължаване на срока няма да
Ви бъде предоставен ваучер.
6. При явяването си в ДБТ за получаване на ваучер задължително трябва да носите
уведомителното писмо.
7. С получения ваучер отивате в съответния учебен център за Вашия регион,
където подписвате договор за обучение и получавате графика на занятията.
Съдържание на обучението
НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА
Начални компютърни умения
Компютърно базирани интерактивни методи
Интернет като среда за обучението на водачи на МПС
Компютърни средства за контрол и оценка (тестове)
ВСИЧКО

ХОРАРИУМ
15
25
10
10
60

