
На началния екран отново ни представя
прост, но функционален панел. Цялото
съдържание на курса е организирано по
предмет (категории, специализации,
популярни курсове, всички курсове). На
главния екран има голяма лента за търсене,
която улеснява намирането на желаното
съдържание. На началната страница има и
меню за влизане на членове.

 ПРИМЕР ЗА ТОВА КАК ДА 
ПОПУЛЯРИЗИРАТЕ ОФЕРТА ЗА 

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА
Нашият трети пример е за уебсайт, наречен Bilge İş, който е проект, стартиран на
17 декември 2015 г. от Близкоизточния технически университет (METU) с
подкрепата на Европейския съюз и Република Турция. Целта беше да се
предоставят 100 онлайн курса за всички безплатно. Към 17 октомври 2017 г.
BilgeIş е успешно завършен и в момента е доброволец за създаване на 2023
курса за Турция. Въпреки че курсовете са специално предназначени да
подкрепят професионалното развитие на служители и работодатели в Турция
чрез ИКТ, порталът за обучение bilgeis.net е отворен за всеки, който иска да учи,
по всяко време. 

"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."



Чистият интерфейс и качеството на 
образователното съдържание веднага впечатлява 
потребителя. Най-важната характеристика на този 
сайт са качествените образователни материали, 

изготвени от един от най-престижните 
университети в Турция, и лесният достъп до това 
съдържание за потребители с основни умения.

Лесните за разбиране плъзгачи улесняват достъпа на
потребителите до желаното от тях съдържание на курса и
увеличават желанието им да прекарват време на сайта.

Голям банер на началната страница, указващ, че обученията
са напълно безплатни, привлича вниманието на
потребителя от пръв поглед и го насърчава да проучи
съдържанието.

Можете да получите достъп до 
уеб сайта чрез връзката по- 

долу: https://bilgeis.net/
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