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Тема на обучението: Създаване на електронно учебно съдържание 

с помощта на безплатни инструменти 

Кратка Анотация: Курсът предлага формирането на базисни умения за работа с безплатни 

инструменти за създаване на електронни платформено-независими обучителни ресурси. 

Приложенията не изискват закупуване на лицензи и след инсталация обучаемите могат да 

продължат да ги използват в преподавателската си практика. Те ще им позволят да създават 

интерактивни обучителни материали, които да публикуват самостоятелно в интернет или в 

платформи за управление на обучителния процес. Разглежданите в курса приложения 

предлагат следните възможности: 

 Създаване на курсове или отделни урочни единици с ясна структура без познания по 

програмиране  

 Създаване и добавяне на мултимедийини елементи – аудио, видео, презентации 

 Създаване и добавяне на различни типове тестови въпроси – вярно/невярно, 

множествен избор, въпроси с празни позиции и т.н. 

 Създаване и добавяне на образователни игри 

Продължителност на курса: 8 учебни часа 

Структура на програмата:* (Виж приложената в края програма) 

 Лекционна форма – 1 учебeн час 

 Учебен практикум – 7 учебни часа 

Форми: 

 Еднодневен 
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Друго: 

 Желателно е всеки участник в курса да носи със себе си собствен лаптоп (както и 

мишка), за да може да инсталира на него необходимите приложения, с които да 

продължи да работи и след приключването на курса.  

 Полезно би било обучаемият да носи материали, които желае да добави в своя курс 

(текстове, изображения, презентации, тестови въпроси) 

 В края на обучението всеки курсист ще получи сертификат. 

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВЪВ ВРЕМЕТО И 

СЪДЪРЖАНИЕТО 

10:00 – 12:00 ЧАСА – ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ + ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА И ПОДГОТОВКА 

НА РАБОТНИТЕ СРЕДИ (2 УЧЕБНИ ЧАСА) 

 Видове инструменти за създаване на онлайн обучително съдържание – сравнение и 

препоръки за използване 

 Елементи на онлайн курс – структура, съдържание, форми за проверка на знания 

 Инсталация на използваните инструменти (eXeLearning, Audacity, PhotoFilmStrip); 

 Кратък преглед на възможностите на приложенията 

12:00 – 13:00 ЧАСА – ОБЕДНА ПОЧИВКА 

13:00 – 18:00 ЧАСА – ПРАКТИКУМ (6 УЧЕБНИ ЧАСА) 

 Създаване на структура (съдържание) на курс 
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 Добавяне на елементи в курса (страници) с „въведение”, „цели” и „необходими 

умения” 

 Добавяне и форматиране на текст, таблици, списъци, изображения и външни ресурси 

(хиперлинкове) 

 Създаване на тестови въпроси 

 Създаване на образователни игри 

 Запис на аудио 

 Прилагане на техники за подобряване на качеството на записания аудио файл 

 Интегриране на аудио файла в учебното съдържание 

 Интегриране на видео в учебното съдържание 

 Създаване на анимирана презентация с изображения и текст; прилагане на ефекти 

 Интегриране на презентацията в учебното съдържание 

 Пакетиране на готовото учебно съдържане за публикуване (Scorm-стандарт или като 

самостоятелен ресурс/уебстраница) 

 

 
Място на провеждане: София, ул. Иван Вазов 24-26, учебна зала на Център за образователни 
инициативи 
 
NB! За постигане на максимална ефективност, обучението се провежда в малки групи до 8 
участника! 
 
NB! Курсът е отворен за преподаватели по всички учебни дисциплини в основна и 
гимназиална степен на обучение с базисни компютърни умения. 
 
Цена: 96 лева за един курсист. 
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При заплащане на обучението от училището е необходимо да се изпратят следните данни за 
издаване на фактура: БУЛСТАТ и адрес на учебното заведение, трите имена на 
директора/МОЛ (материално отговорно лице). 
 
Сметка: 
Име на банката: Уникредит Булбанк, клон София 
BIC код: UNCRBGSF 
IBAN: BG26UNCR70001522071513 
Титуляр на сметката: Сдружение "Център за образователни инициативи" 
 
Допълнителна информация: 
На електронна поща office@cei-bg.org, 
както и на телефони 0895 490340; 02 4238969,  
лице за контакт: Илка Зафирова 
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