Списък на предлаганите курсове
Предлагаме Ви подробен списък на курсовете, включени в ИТ Академията.

Отвори списък

Как да се запишете за курс?
1. За да се запишете за курс, първо се запознайте със списъка на предлаганите курсове.
2. Когато изберете курс (запомнете идентификационния номер пред името-Sub Pool ID) се
обърнете към един от инструкторите на Академията:





инж. Събина Станкова – стая 210
Магдалена Калайджиева – стая 210
Невена Чардакова – стая 210

тел. 8056932
тел. 8056932
тел. 8056932

От тях ще получите формуляр в който да заявите избраните от Вас курсове (в една заявка
може да има максимум 3 курса), след което от инструкторите ще получите уникален код за
достъп до курсовете, които сте посочили.
3. Следващата стъпка е да се идентифицирате в системата еднократно с кода за достъп и своето
LiveID. Това е еднократна процедура и се извършва от инструктора, който ще ви регистрира в
системата.
4. От тук нататък остава да преминете курсовете, да направите всички упражнения и
да решите тестовете.

Какво трябва да знаете за ИТ Академията?
Училището има статут на пълноправен член на Академията. В програмата “Академия за ИТ
на Microsoft” могат да участват само акредитирани образователни институции - университети,
колежи, училища (професионални, общообразователни), организации за продължаващо
обучение.
1. Какво представлява Академията на Майкрософт?
Академията за информационни технологии е глобална програма на Microsoft, която цели да
предостави на всички акредитирани образователни институции по света (академични, училищни,
за продължаващо обучение) актуални учебни програми по продуктите на Microsoft, достъп до
съвременна платформа за онлайн обучение и система за управление на учебния процес. През
последните 5 години НПГПТО „М. В. Ломоносов” има статут на пълноправен член на Академията.
2. Как протича обучението?
Не е необходимо обучението да се извършва в базата на училището. Обучението е изцяло
онлайн чрез предоставяне на код за достъп до определен курс. Ученикът има избор измежду 36
различни курса, като може да избере един или повече в зависимост от своите потребности.
Учениците получават достъп до специализиран сайт, който съдържа разработени програми за
обучение. Курсовете са интерактивни, съдържат видеоуроци, множество упражнения и тестове.
Инструкторите на академията дават консултации, като часовете ще бъдат обявени допълнително
при записване.

3. Кои са предимствата на този вид обучение?
Ученикът може да се обучава от дома си. Той сам определя темпото, с което да учи, сам
определя в каква последователност да преминава през учебния материал. При необходимост
може да ползва услугите на консултант.
4. Има ли някакви предварителни условия?
Всички учебни материали, както и тестовете, са на английски език. В Академията може да
се обучава всеки, който владее говоримо или писмено английски. Елементарната компютърна
грамотност е предимство.
5. Какъв документ получават завършилите обучението?
Всеки един обучаем, преминал успешно изискванията на съответния курс, получава
Сертификат за преминатото обучение. Сертификатът се издава от НПГПТО „М. В. Ломоносов” по
образец на Microsoft. Тежестта на сертификата е същата, каквато е на всеки един, издаден от
друга обучителна организация - частна школа например, с разликата, че е гарантиран от името
на Microsoft, тъй като училището е легитимен член на програмата "Академия за информационни
технологии на Microsoft ". Сертификат се издава за всеки преминат курс.
6. Кой може да се обучава в ИТ Академията?
В Академията могат да се обучават:
•
•
•
•
•

Всички ученици от НПГПТО „М. В. Ломоносов” ;
Всички учители/административни служители от НПГПТО „М. В. Ломоносов”
Ученици и учители от други училища;
Родители (предвид залегналите в програмата на МОМН приоритети за повишаване на ИТ
културата на родителите);
Други;
7. Каква е цената за заплащане на Сертификат от ИТ Академията?

С решение на педагогическия съвет на НПГПТО „М. В. Ломоносов” се определя такса за
заплащане на Сертификат за преминато обучение (заплаща се, при записване за съответните
курсове).
Размерът на таксите е както следва:
ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ОТ НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ”:
- 20лв. за 1 курс
- 50лв. за пакет от 3 курса
ЗА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ ОТ ДРУГИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДРУГИ ВЪНШНИ ЛИЦА:
– 40лв. за 1 курс
-110 лв. за пакет от 3 курса
ЗА УЧИТЕЛИ ОТ ДРУГИ УЧИЛИЩА:

- 10 лв. за 1 курс
- 20 лв. за пакет от 3 курса

След успешно преминаване на тестовете към курсовете се издават съответните
сертификати на Microsoft. /ЛИНК!/

