
Нашият втори пример е за EBA, Информационната мрежа за образованието,
е портал, който се използва от Министерството на националното
образование от 2012 г. за улесняване на образователни дейности чрез
цифрови медии.

 
EBA има за цел непрекъснато да произвежда знания чрез преструктуриране на
информацията. EBA, която може да се хареса на голям брой ученици с
различни методи на преподаване (вербални, числени, визуални изкуства...),
също е обща платформа за учителите, за да създават съдържание и да си
взаимодействат. По този начин образователното съдържание, създадено от
учителите, може да бъде споделено с учениците. Мрежата за образователна
информатика, която предлага среда за социални уроци с активно участие,
също позволява на учителите да следят учениците редовно.

 
Учениците могат да следят съдържанието и задачите, прехвърлени на
платформата от учителите в личните си календари. EBA, която предлага на
учениците възможността да си сътрудничат със своите съученици, позволява на
учениците да се възползват незабавно от всеки урок и всеки предмет с
постоянната си интернет връзка. EBA, която служи и извън училище, помага на
много ученици да увеличат успеха си с уроците.

Лесен достъп до почти всички менюта от 
главния екран (лекции на живо, интерфейс за 

влизане на студенти, преподаватели, 
излъчван поток от лекции, дадени по 

телевизията и др.)

 ПРИМЕР ЗА ТОВА КАК ДА 
ПОПУЛЯРИЗИРАТЕ ОФЕРТА ЗА 

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА

"Проектът "MAP" е съфинансиран от програмата "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на този документ е отговорност
единствено на консорциума по проекта и нито Европейската комисия, нито Испанската служба за интернационализация на

образованието (SEPIE) носят отговорност за използването на съдържащата се в него информация."



Чрез насочване на ученици и учители, които нямат 
достатъчно оборудване, за да използват портала, към 

точките за поддръжка на EBA, образованието се 
разпространява във всички слоеве на обществото.

Секцията със съдържание на EBA съдържа информационни 
ресурси като видео, визуални и аудио материали, 

електронни книги и др. Разделът за приложения предлага 
приложения като изкуство, забавление и образование за 
учители и ученици. В допълнение, в раздела за файлове, 

той предлага 10gb място за съхранение на данни за 
учители и 1gb място за съхранение на данни за ученици, 

позволявайки съхраняване на работата.

Секцията с често задавани въпроси се опитва да отговори
на проблемите на ученика.

EBA предлага много образователни функции. Съдържанието
е организирано в съответната категория, осигурявайки
лесен достъп. Докато общото съдържание може да бъде
достъпно за всички потребители, някои категории като
курсове могат да бъдат достъпни с потребителско име и
парола.

Можете да получите достъп до 
уеб сайта чрез връзката по- 
долу: https://www.eba.gov.tr
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