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Здравейте, колеги,

В това ръководство ще намерите информация за:

* Как работи сайтът * Какво се изучава тук * Как може да се използва в училище, по Занимания
по интереси, или по друг училищен проект. * Често задавани въпроси * Как да уголемите
изображение или видео клипче

 Курсовете в сайта обучават учениците на Векторен графичен дизайн.
 Системата не изисква закупуване на допълнителен лиценз за ползване на софтуера.
 Не се изисква допълнителна инсталация.
 Силно ви препоръчваме да работите в браузер, на който сте актуализирали версията. Ние

използваме Google Chrome - и нямаме проблеми.

1. Как работи сайтът https://design.programiram.com/

В сайта се влиза през бутон ВХОД.
Ако Вие вече сте си направили регистрация самостоятелно: Ще получите достъп до първите 2

курса. (Курс 1 и Курс 2.)
Ако ние ви изпратим учителски акаунт, ще получите достъп до всички курсове в сайта.(в момента

са 6 броя)

2. Учениците започват своето обучение от първия курс. След това продължават последователно през
следващите.

https://design.programiram.com/
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3. Как се влиза в курса?
Влизате в курса и в упражненията
като кликнете на бутона “Започни
курса”, или кликнете върху
заглавието на първото
упражнение.

4. Когато влезете в първия курс:

Първите 4 екрана са с опознавателна цел. При тях учениците не правят нищо конкретно, а само
разглеждат проектите, които им предстоят. Ето как изглежда най-първото упражнение:

Тук трябва да:
- се кликне на бутона ТЕСТ. След това, се активира бутона МИНИ НАПРЕД.

Ученикът кликва и се озовава в следващото упражнение.

!Може да ви излезе прозорец, който пита дали искате да напуснете страницата. /Това зависи какъв

браузър използвате/. Потвърдете, че искате да излезете от страницата:
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Така изглежда първият екран, в който се започва с рисуване на елипси и кръгове:

Ако вашият монитор е по-малък - може да използвате вертикалните асансьори. Обозначени са в
зелено. Дайте надолу, за да видите:

- Картинката - която е крайният резултат за екрана
- видео клипчето, което показва как се рисува тази картинка.

Важно 1: За да ви излезе менюто на бутона за рисуване - кликнете върху него, и го задръжте с
мишката:

Важно 2: За да отмаркирате някой бутон (ако вече сте кликнали върху него) - трябва да
натиснете най-отгоре бутона стрелка. Също трябва да натиснете бутона Стрелка - за да можете да
избирате нарисуваната фигура.

Когато сте готови с рисунката - натиснете Бутона ТЕСТ:
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Важно 3: Ако нарисуваното изображение се различава до голяма степен от това, което се
изисква, ще видите опция за самооценка:

Например: Ако се изисква да се направи това:

,
А ученикът нарисува това:

И натиснете бутона ТЕСТ: Ще видите прозорец за самооценка:

В този прозорец: Ако детето се самооцени с число до 5: Системата ще го накара отново да направи
упражнението. Няма да му запази резултата /В случая - червената елипса/.

Ако отговори с резултат от 6 до 10: Тогава системата ще го пусне да продължи напред, към
следващото упражнение.

Това е от значение тогава, когато се наслагва резултатът от единия екран към следващите.
Например - когато рисуват пица, и в началото се рисува основата, после се добавят съставките на
пицата и така нататък. Ако основата на пицата е елипсовидна - ще си стои такава до края на пицата.
Затова е добре децата да се стремят да рисуват както е показано. И да се самооценяват честно.

* Как да уголемите изображение, ако е твърде дрбно?

Ако вашият монитор е по-малък, ще “отреже” част от изображението, или от видео-клипчето.
Не е проблем, защото можете да го видите в УГОЛЕМЕН РАЗМЕР. Трябва да кликнете върху

изображението.
И след това - да го затворите с малкия червен знак х в горния десен ъгъл.

Така се вижда в сайта:
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Когато го уголемите, заема целия екран и изглежда така: Затваря се с червения знак х.

За да видите видео клипчето, използвайте плъзгача до него.

Може ли да се работи от връщи?

Да, може да се работи от всякъде, защото упражненията са уеб-базирани. Както влизате в своята
и-мейл поща, така се влиза и в упражненията. Необходим е достъп до интернет.

Пожелаваме ви успешна, ползотворна и приятна работа с платформата за интерактивен
графичен дизайн!

Ако имате въпроси или предложения: Не се колебайте да ни потърсите. Ние отговаряме много
бързо.

Екипът на Нетселс.БГ ООД:
office@kursove123.com akursove123@abv.bg
0897 948 215 02/437 38 85
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