ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Код по НЕИСПУО:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОННО СЪДЪРЖАНИЕ
С настоящата декларация, заявявам, че електронното съдържание, което моето училище иска
да закупи/лицензира/произведе, отговаря на следните изисквания:
o Съответства на очакваните резултати от едно или повече образователни направления за
съответната възрастова група;
o Е уеб базирано и да може да се ползва през стандартен интернет браузър;
o Включва различни медийни формати (изображения, видео, аудио, анимация, симулации и др.);
o Е на български език (с изключение на уроци по чужд език);
o Няма ограничения от страна на доставчика за ползване на съдържанието и извън територията на
училището, вкл. и от персонални устройства;
o Предлага се с мин. едногодишна поддръжка към момента на закупуването и/или абонирането;
o Предоставя ръководство за потребителя, видеоурок или друго подходящо помагало, изясняващо
ползването на електронното съдържание, както и консултации по скайп или друга подходяща
онлайн среда в рамките на минимум един час месечно за първата година от ползването при
необходимост;
o Предоставя техническо обслужване на клиентски запитвания в рамките на работната седмица по
електронен път (мейл и др.);
o Има възможност за избор измежду няколко типа ценови модели за училището и ясен модел на
заплащане и ъпдейти или е безплатно;
o Има възможности за интегриране със софтуер от трети страни;
Предложеното е‐съдържание е по предметите (избройте):

Предложеното е‐съдържание е за следните класове:
(отбележете всички, които попадат съгл. учебните планове)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Предложеното ми за закупуване/лицензиране електронно съдържание в рамките на цената:
Може да се споделя с други училища

□ ДА

□ НЕ

Преотстъпено ни е с право на ползване за минимум 5 години

□ ДА

□ НЕ

Електронното съдържание се предлага заедно с е‐платформа за управлението му □ ДА

□ НЕ

В случай, че отговорът на горният въпрос е ДА, отговорете на следните въпроси:
‐ Платформата има собствена система за идентификация и автентикация

□ ДА

□ НЕ

‐ Имплементира програмен интерфейс за миграция на данни към/от други сродни системи
□ ДА
□ НЕ
‐ Платформата ползва облачна технология и е глобално достъпна

□ ДА

□ НЕ

‐ Обучението на педагозите, които ще работят с платформата, е безплатно

□ ДА

□ НЕ

‐ Възможност за ползване на материали от други потребители на платформата □ ДА

□ НЕ

‐ Има включени упражнения, модул за оценка на упражненията, обратна връзка към потребителя и
възможност за разработване на нови упражнения;
□ ДА
□ НЕ
‐ Платформата генерира различни видове статистики и отчети с цел повишаване качеството на
образователния процес;
□ ДА
□ НЕ
‐ Има възможност за известяване при промяна на статуса (оценки, отсъствия и пр.) в реално време
до заинтересованите страни
□ ДА
□ НЕ
‐ Наличие на електронен дневник, електронен бележник – възможност за интеграция и експорт на
данните към външни системи ( МОН и др.)
□ ДА
□ НЕ
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