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Част 1 - Регистрация и обща
информация за сайта на проекта



1.В браузъра въведете (или копирайте) следния линк: 
 https://www.edyslearn.com

2. Когато се отвори сайта, на екрана ще видите:
 В горния ляв ъгъл изберете език.

3. За да получите достъп до курса, кликнете на "Вход" в горния
десен ъгъл. На екрана ще видите: 

4. За да се регистрирате, кликнете на червения надпис
"Регистрирайте се сега".



7. Сега може да влезете. Попълнете своята информация в
полетата вляво и натиснете "Вход".

5. Попълнете необходимата информация на екрана:

Въведете името и фамилията си.

Въведете потребителско име.

Въведете валиден имейл адрес.

Въведете парола.

Повторете същата парола.

Натиснете бутона "Регистрирайте се".

6. Ще видите съобщение, потвърждаващо регистрацията.
Натиснете "ОК"



"Проектът" - информация за партньорите и проектните екипи.

"Резултати" - тук може да получите достъп до основните материали,

разработени в рамките на проекта: "Ръководството за преподаватели",

"Онлайн курс за бъдещи начални учители".

"Новини" - информация за проектните срещи и бюлетини на английски,

български, турски, латвийски, полски и литовски. 

"Относно" - кратко описание на проекта. 

"Материали" - дава достъп към онлайн платформата и курса

"Контакти - форма за връзка с екипа на проекта.

8. След като влезете, ще видите началната страница на сайта. Тук
може да получите информация за проекта, като кликнете на
различните раздели в навигационния панел:

9. Може да изберете език от падащото меню в горния ляв ъгъл
(ако не сте го направили в началото): български, турски,
латвийски, полски, литовски. Сайтът ще бъде автоматично
преведен.  



Част 2 - Достъп до онлайн курса



Отваря се Падащо меню с три опции: 
Ръководство
Обучителни затруднения
Технологиите в образованието

За да получите достъп до онлайн курса, изберете раздел
"Материали" в навигационния панел.

1.

2. Ако изберете "Ръководство" - ще можете да прочетете или да
свалите в pdf формат подготвеното ръководство за обучителните
затруднения, дислексията, необходимостта от ранна
идентификация, съвети за обучението на ученици със
затруднения, как технологиите могат да помогнат.  Кликнете на
pdf - файла, който се появява на екрана.



3. Ако изберете "Обучителни затруднения" ще получите достъп до
четирите теоретични модула от Ръководството, които са във
формат на видео-презентации. Преминавайте от модул към
модул като кликвате на бутона "+" в дясната страна на полето.

4. След като кликнете на бутона "+", на екрана ще се появи
съответното видео. Натиснете бутона за старт в средата.
Изгледайте цялото видео.

5. След като изгледате видеото, отговорете на въпросите от
краткия тест, който се намира точно под видеото. 



6. След като отговорите на всички въпроси, натиснете лилавия
бутон "Изпращане", който е след последния въпрос. 

7. Когато сте изпратили своите отговори успешно, че видите
потвърждаващо съобщение.  

8. Преминете към следващия модул от курса като кликнете на
бутона "+" вдясно от заглавието на модула.



9. Когато изгледате четирите видео-презентации и направите
тестовете след тях в секция "Обучителни затруднения",
преминете към секция "Технологиите в образованието" като
кликнете отново на "Материали" в навигационната лента.

10. Тази секция съдържа видео-презентации за различни
приложения. За да преминете от една презентация към друга,
кликнете на бутона "+" вдясно. 

11. На всяко от заглавията (предишната фигура) има видео
материали, представящи различните приложения. За да отворите
видеото е нужно да кликнете на съответната икона. 



12. За всяко приложение има два видео-материала: Introduction -
общ преглед на приложението;  Activity - постъпкови инструкции
как с помощта на приложението да се подготви дигитален
материал. Кликнете на бутона старт във всяко видео.

14. За да се върнете обратно след като сте изгледали видеото,
кликнете  на бутона "Назад"  на браузъра или  използвайте
навигационния панел.

14. Може да включите субтитрите на избрания от вас език
(български, турски, латвийски, литовски, полски) като кликнете
на бутона за настройки в долния десен ъгъл. 



Част 3 - Какво е
необходимо за

успешното завършване
на курса



разучете всички предложени
дигитални приложения;
използвайте едно от тях (по избор),
за да създадете упражнение по
избран от вас учебен предмет от
програмата за 1-4 клас; 
качете разработения от вас
материал в "Google Classroom" (виж
инструкциите на следващата
страница).

   Част "Технологии в образованието" - 

За да завършите успешно този онлайн
курс, е необходимо: 

прочетете Част 1 от Ръководството;
изгледайте всички видео-
презентации;
отговорете на всички въпроси от
теста след всеки модул и изпратете
отговорите си.

    Част "Обучителни затруднения" - 



Част 4 - Как да качите
разработения материал в

Google Classroom



Ще получите покана да се присъедините към Google
Classroom.  Кликнете на "Join".

1.

2. Предстоящите задачи може да проследите на страницата
"Поток".  Кликнете на заданието. 

3. Може да качите подготвения материал с помощта на бутоните
You can submit your work using the buttons "Add or create" and
"Mark as done" on the right side. 



4. Може да качите подготвения материал като използвате "Google
Диск", "Връзка" или "Файл" опциите или да създадете материали
в различен формат. 

5. За по-подробни инструкции как да използвате "Google
Classroom"  със своите ученици/курсисти, прочетете съответните
раздели в Ръководството или изгледайте видео материалите. 



Вече сте готови да създавате
отлични образователни
материали за своите

ученици! 


