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Дигитално разказване на истории с
Microsoft Sway

Завършен на: 13.7.2021 г.

От ученически доклади до месечни бюлетини, днешните класни стаи имат много истории, които
да разказват. Дигиталното разказване на истории с Microsoft Sway позволява на преподавателите
и учениците да се фокусират върху съдържанието и да не се притесняват за формата. Този курс
ще ви покаже как може да бъде използван Sway за улавяне и споделяне на дигитални истории,
които трябва да бъдат разказани.

500 01:00:00

Бележник на класа на OneNote: Учителски
бележник всичко в едно за учениците

Завършен на: 13.7.2021 г.

Бележникът на класа на OneNote предоставя платформа за преподавателите, където да
подготвят инструктивни материали и да сътрудничат с учениците по организиран начин. В това
обучение участниците ще създадат Бележник на класа и ще започнат да изграждат учебно
съдържание, което може да използват с техните ученици.

500 01:00:00

Научи да играеш Minecraft: Управление на
света и играта

Завършен на: 13.7.2021 г.

Този курс е проектиран, за да съпроводи преподавателите през това, как да използват
функционалностите в Minecraft: Education Edition, които ще им помогнат да управляват класните
си стаи. Тези функционалности и настройки позволяват на преподавателите да направят
необходимите корекции, за да управляват играта в индивидуалната учебна среда, както и всяка
специфична настройка, която може да бъде необходима за специфичен урок, цел на обучение
или да подпомогне за инициираните нужди за настройка на ученика.

500 01:00:00

Научи да играеш Minecraft: Мисии за
построяване на класната стая

Завършен на: 13.7.2021 г.

В този курс ще разучим как Minecraft: Education Edition подпомага на преподаването и ученето
чрез интерфейс, който ангажира креативността на учениците и подсилва уменията на 21-ви век с
лесна за имплементация дейност в класната стая.

500 01:00:00

Първи стъпки с OneNote

Завършен на: 13.7.2021 г.

С Microsoft OneNote, преподавателите могат да създават дигитални бележници, които да
подпомагат академичните стандарти и резултатите от обучението в различни дисциплини и
задачи като писане, четене, математика, наука, история и избираеми курсове.

500 01:00:00

Windows 10 за образованието

Завършен на: 10.3.2021 г.

Windows 10 е подходящата технология за успех, която помага да се създадат преживявания в
класната стая с бързина, лекота при настройване на устройствата, приложенията и невероятните
инструменти за интеграция, за да персонализирате обучението и да отговорите на нуждите на
разнообразието от ученици.

500 01:00:00

https://education.microsoft.com/bg-bg/course/2b57129d/overview
https://education.microsoft.com/bg-bg/course/2b57129d/overview
https://education.microsoft.com/bg-bg/course/e597ca7b/overview
https://education.microsoft.com/bg-bg/course/e597ca7b/overview
https://education.microsoft.com/bg-bg/course/fda1d7e4/overview
https://education.microsoft.com/bg-bg/course/fda1d7e4/overview
https://education.microsoft.com/bg-bg/course/9820c1eb/overview
https://education.microsoft.com/bg-bg/course/9820c1eb/overview
https://education.microsoft.com/bg-bg/course/23b7f02f/overview
https://education.microsoft.com/bg-bg/course/46cbf1aa/overview
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Engage and Amplify with Flipgrid

Завършен на: 10.3.2021 г.

In this course you will learn how to integrate Flipgrid into your classroom and explore Flipgrid ideas
and resources from educators around the world. This course is designed for educators of all subject
areas, early grades through higher education who want to empower student voice with Flipgrid.

Upon completing this course, you will earn the Flipgrid Certified Educator badge and will join an
inspiring community of thousands of educators around the world using Flipgrid to engage and amplify
their learners!

500 01:00:00

Създаване на среда за съвместно обучение
в екип тип “Клас” в Teams

Завършен на: 10.3.2021 г.

Microsoft екипите тип “Клас” позволяват на преподавателите да работят съвместно с учениците,
като същевременно безпроблемно интегрират задания, задачи и приложения директно в екипа.

500 01:00:00

Преобразете обучението с Microsoft Teams

Завършен на: 10.3.2021 г.

Научете за Microsoft Teams и как може да бъде използван в класните стаи и училище. 500 01:00:00

Microsoft Forms: Създаване на автентично
оценяване

Завършен на: 10.3.2021 г.

Този уводен курс ще ви помогне да започнете да използвате Microsoft Forms. С Microsoft Forms
може да създавате проучвания, тестове и анкети и лесно да виждате резултатите, когато дойдат.
Когато създадете тест или проучване, може да поканите други да отговарят на него, използвайки
уеб браузър, дори на мобилно устройство. Когато се изпратят резултатите, може да използвате
вграден анализ за оценка на отговорите. Данните от формуляра, като например резултатите от
тест, могат лесно да бъдат изтеглени в Excel за допълнителен анализ или оценяване.

500 01:00:00

https://education.microsoft.com/en-us/course/45068800/overview
https://education.microsoft.com/bg-bg/course/b1e15cfc/overview
https://education.microsoft.com/bg-bg/course/b1e15cfc/overview
https://education.microsoft.com/bg-bg/course/9c9f5c11/overview
https://education.microsoft.com/bg-bg/course/ac59d6bc/overview
https://education.microsoft.com/bg-bg/course/ac59d6bc/overview

