
 

 

 

К У Р С О В А    Р А Б О Т А 

Проект: Разработване на проект 

Проект на тема : 

„ Разработване и подържане на онлайн портал за 

обучение”. 
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Идея на проекта. 

Проектът е насочен към създаването на електронна платформа и 

обучителни модули, които ще бъдат достъпни онлайн. Всички те ще бъдат 

използвани главно за  образователни нужни на нашите служители. 

Предлаганият модерен образователен продукт ще даде възможност за 

широк достъп до обучение в ИТ сферата и използвана за нуждите на 

нашата организация. Иновативността на проекта се състои в съчетаването 

на информационните технологии  с традиционните методи за обучение.  

 

Анализ на продукта на бъдещия проект. 

За да създадем сайт на първо място ние ще направим концепцията на 

сайта, след това ще проектираме неговата функционалност, интерфейса и 

информативната му част. При проектирането на уеб сайта се включват 

дизайнерите, който ще направят облика на страницата, програмисти и 

мениджъри на проекта, а тяхната задача ще бъде да изготвят прототип на 

сайта. Това е много важно, защото там се съдържат структурните елементи 

като графики и навигации, проектните идеи за разполагане на 

информацията, формите за регистрация и т.н. 

За основа на нашата платформа ще използваме безплатната платформа 

Мудъл, която нашите служители ще развият, ще направят интерфейса й, 

както и всичко необходимо, за да може платформата да е лесно достъпна. 

Най – важното е удобството. Удобството на потребителския интерфейс е 

един от основните и най – важни фактори, които определят добрата работа 

на сайта. В страницата ще има информационни блокове със свежи новини 

за нашата организация, статии на други специалисти в областта на ИТ 

индустрията, учебни материали, които ще съдържат данни и информация 

(знания) и действия (презентации, упражнения). Продуктът ще съдържа 

учебни материали (тестове и упражнения) и оценка на постигнатите 

резултати. 

Сайта трябва да е уникален, ефективен и да задържа вниманието и 

желанието за обучение на потребителите. От това се състои комплексната 

работа за създаване на онлайн портал за обучение. 
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Потребители и клиенти на проекта. 

Клиентите на проекта са нашата организация, която ще предоставя на 

своите служители възможност за допълнително професионално развитие 

чрез новата платформа. 

Порталът ще е достъпен от вкъщи и от работното място, за да може 

служителите да го използват в удобно за тях време и място. 

 

Схема на свързаните с проекта лица и определяне на техните 

интереси. 

 Крайният потребител на проекта – нашите служители. 

 Собственика на проекта – това е нашата организация, която има за цел 

да обучава и развива своите служители. 

 Изпълнител на проекта – организацията ни, която ще финансира 

изпълнението на проекта. 

 Други заинтересовани лица – няма 

 Основния екип на проекта – нашите служители, които ще подготвят ще 

доразвият интерфейса и ще качат учебниците, тестовете и 

презентациите, които ще бъдат подбрани от нашия мениджър Обучение 

и развитие. При структурирането на програмата ще използваме външна 

компания, която да ни консултира и да ни разработи първоначално 

необходимите ни материали.изработката на сайта 

Информация за нашата компания: 

Future solutions е българска IT компания, основана през 2009 година, в 

която в момента работят 150 служители, която предлага разработка на 

софтуер и свързани с него обучения, подобрение на процесите, системно 

интегриране, кариерно развитие и гарантирани резултати.  

Фирмата се развива изключително бързо и в период за една година напред 

имаме планове да наемем още 50 служители, които нямат да имат голям 

опит в сферата, но ние ще ги обучим и развием, съобразно нашите нужди. 

 


