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ДОКЛАД 

САМООЦЕНКА ЗА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ИНОВАТИВНОЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 

ГОДИНА В НПТГ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“ - РАЗГРАД 

 

Иновациите в съвременното училище са насочени към повишаване на 

производителността на УЧЕНЕТО. Настоящата еволюция на ученето е 

предизвикана от повсеместното използване на цифрови електронни устройства, 

особено от активно учещите. Именно поради това съвременното учене 

постепенно еволюира в 

 

електронно обучение / E-learning, 

 

уви, неправилен термин на български. Правилното разбиране е 

електронно учене, или учене, подпомогнато от използването на 

информационни и комуникационни технологии. 

 За реализирането на електронно учене са необхбодими няколко 

компонента: 

  

 1. И основно, създаване, адаптиране, редактиране и развиване на 

електронно учебно съдържание, подходящо за използване в разнообразни 

приложения и платформи за електронно учене; 

 2. Използване на приложения и платформи за електронното учебно 

съдържание, хардуерни и софтуерни, обуславящи възможност за учене чрез: 

  а) приложения работещи върху компютри, телефони, таблети, 

VR и смарт устройства и др. (около 40%); 
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  б) Web базирани платформи и приложения, използващи 

браузърен графичен интерфейс (около 35%); 

  в) Online – web базирано, използващо като преносна среда 

интернет (около 20%); 

  г) Дистанционно – използващо виртуална електронна учебна 

среда и предполагащо взаимодействие между учители и учещи от разстояние 

(около 5%); 

 3. Прилагане на разнообразните практики на електронно учене и 

реализиране на смесено учене, т.е. надграждането на традиционния (остарял) 

образователен процес. 

  

 Най важното в създаването на основата за електронно учене е  

електронното учебно съдържание. За неговата реализация е необходим 

правилен подбор на инструментариума, с които то ще се създава и редактира. 

Именно този инструментариум ще рефлектира върху производителноостта и 

качеството на труда на учителя. Екипът от учители на професионалната 

гимназия тества разгледаните по-долу инструменти, чрез създаване пробно 

електронно учебно съдържание и определяне на ефекта му за постигане на 

смесено учене. 

 

 

 

ActivePresenter 

 

 

 

ActivePresenter – това е професионален инструмент за създаването на 

интерактивно електронно учебно съдържание. Има разширени функции за запис 

и редактиране на видео, с възможност за предаване на широка аудитория на 

произходящото на компютъра. 

 

Линк (вграден) към ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=vY7dnTDHHdo 
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Създаваното електронно учебно съдържание включва демонстрационни 

видеа, моделиране на програмно обеспечение, ръководства, контролни въпроси, 

игри за електронно учене. Дизайнът му е изключително адаптивен, поддържа 

техннологията HTML5 и има възможност за създаването на различни сценарии с 

функции за взаймодействие с учещите. 

 

Благодарение на описаните свойства ActivePresenter се позиционира, като 

лесен, удобен и гъвкав инструмент за създаването на разнообразно електронно 

учебно съдържание. 

Изключително важен аспект от работата на  ActivePresenter е 

възможността за експортиране на  създаденото електронно учебно съдържание в 

разнообразни формати с последваща интеграция в различни приложения и 

платформи за електронно учене. Форматите са представени в таблицата: 

 

Формат Описание 

Изображения Експортиране на всички слайдове като изображение 
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с последващо използване най-често за презентационно 

обучение. 

Видео Ако не е небходимо взаимодействане с аудиторията 

се експортира целият материал в разнообразни видео 

формати. 

Слайд-шоу HTML Експортира се като презентация в HTML код за 

интегриране в HTML страница и последващо преглеждане 

в браузър. 

Документ PDF Материалът се експортира в PDF файл. 

Документ 

Microsoft Word 

Материалът се експортира в doc/docx файл с 

възможност за прилагане в последващо учене. 

Microsoft Excel Материалът се експортира в xls/xlsx файл с 

възможност за прилагане в последващо учене. 

Microsoft 

PowerPoint 

Материалът се експортира в ppt/pptx файл с 

възможност за прилагане в последващо учене, 

презентиране. 

HTML5 Презентацията се експортира в набор от файлове 

(HTML, CSS, JavaScript и т. н.) с използване на стандарта 

HTML5, благодарение на което може да работи във всеки 

съвременен браузър (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, 

Edge) и на  различни устройства и платформи (Linux, 

Windows, MacOS, Android, iOS). 

 

 

 

Adobe Captivate 
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Adobe Captivate е интелигентен инструмент за създаване на всички видове 

реагиращо електронно съдържаниена eLearning, като: 

 проекти за виртуална реалност 

 интерактивни видеоклипове 

 умен видео запис 

 шаблон за импортиране на CSV въпрос 

 отзивчиви проекти на PowerPoint  

 предварителна визуализация на различни устройства 

 

линк към юутуб:  

https://www.youtube.com/watch?v=14Qc0ZeZYKE&list=PLFBoc9YPwJDYIzxJ

NRpGnLXvQOkJG80tA 

 

С помощта на проектите за виртуална реалност (virtual reаlity) учители и 

ученици имат възможност да изследват света извън класната стая.  

Учителя успява да вдъхне живот на абстрактното, като създава проекти, 

чрез колекция от 360-градусови сцени от реалния живот, най-различни 3D 

обекти. Това му позволява да отговори на потребностите на учениците от 

новото време. 
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С Adobe Captivate се създават HD видеоклипове, с едновременно 

записване на уеб камера и съдържание на екран.  

Може да се съдават  интерактивни клипови за обучение и  

демонстрации. Достатъчно е да се запишат или да се добавят съществуващи 

видеоклипове, към които да се зададат в определени точки от времевата линия 

различни информационни слайдове или въпроси за проверка на знанието. 

Така се персонализират опциите за обратна връзка за отговори и 

взаимодействия. Това дава възможност след всяка изгледана част, ученика да 

провери  разбрал ли е изгледаното и го прави активно учещ.  

Само с няколко щраквания се импортират  презентации на PowerPoint в 

Adobe Captivate и  се създава интелигентно електронно съдържание, което 

работи безпроблемно. 

Всеки създаден проект в Adobe Captivate може да се провери с едно 

щракване как се възпроизвежда, като съдържанието автоматично променя 

формата си в целия спектър от размери на устройствата. След създаването си 

електронното учебно съдържание изключително лесно се адаптира към 

разнообразни приложения и платформи. Изключително актуални са два 

съвременни аспекта: експортиране като HTML5 и като приложения за смарт 

устройства. 

 

 

 

 

 

Mобилно електронно обучение започва с обикновена презентация на 

PowerPoint. С iSpring можете бързо да добавите видео разказ, да заснемете 

екранна снимка, да поставите тест и други. След като всичко е готово, просто 

щракнете върху Публикуване и качете курса си в LMS.  

 

линк към юутуб:https://www.youtube.com/watch?v=QAA4l062pXI 
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iSpring предоставя възможност за бързо и лесно създаване на 

интерактивни изпитни материали. Благодарение на вече създадени шаблони с 

няклко клика може да се генерират изпитни тестове, които могат да помогнат на 

учениците да проверят своите знания и умения в дадената област. 

Най-големият плюс на iSpring e лесното създаването и записването на 

видео лекции, уроци за гледане и повтаряне, софтуерни симулации и друго 

визуално съдържание, което ще мотивира учениците да усвоят учебният 

материал по-лесно и приятно. 

 

 

 

iSpring Cloud е бърз и сигурен начин за комуникация с колеги. Всеки, който 

има връзка към вашия курс, ще може да го прегледа и да остави обратна връзка, 

дори без PowerPoint или iSpring инструменти. 
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RM Easiteach 

 

 

 

 

По един или друг начин всички методи на преподаване се свеждат до три 

модела: активен, пасивен и интерактивен. Всички те присъстват в различна 

степен в образователния процес, но само интерактивното включва пълно 

потапяне в образователния процес и взаимодействието на всички участници в 

този процес помежду си. 

 

линк към юутуб: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8boiH7SB9Q&fbclid=IwAR00Qv9liyLjGlhoGy9nG

p2x2O2GDE6tw_mymhGIZ8HFksDAfqCveA0xf84 
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Структурата на такъв урок е различна от традиционната и поставя трудна 

задача пред учителя да избере, ако не високотехнологичното цифрово и 

мултимедийно оборудване, то поне удобно, интуитивно и съвместимо с всеки 

интерактивен софтуер за бели дъски и проектори. RM Easiteach Next Generation 

е точно такъв интерактивен софтуер за класната стая, за използване на всяка 

бяла дъска, прожектори и други хардуерни устройства. Помага за създаване и 

провеждане на вълнуващи и ангажиращи уроци по всякакви предмети. 

RM Easiteach Next Generation се откроява като по-проста интерактивна 

среда с много нови инструменти, които осигуряват бързо реализиране на 

креативни идеи. 

Освен често срещаните инструменти за чертаене, текст и ефекти 

Easiteach предоставя набор от инструменти, базирани на учебни програми, които 

са наречени джаджи. Тези джаджи имат за цел да подпомогнат преподаването, 

като осигуряват изпълнението на задача дигитално или осигуряват лесни за 

създаване игри и дейности. Към Easiteach непрекъснато се добавят нови 

джаджи. 

Примерен екран на RM Easiteach Next Generation, с пояснения за 

инструментите, направен от нас: 
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След класиране на платформите по съотношение цена/качество бе 

направен  избор на Adobe Captivate като най-подходяща за НПТГ „Ш. Петьофи” 

гр.Разград. 

Впредвид извънредното положение и последвалата извънредна 

епидемиологична обстановка в страната, се наблегна на дистанционното  

използване виртуална електронна учебна среда и предполагащото 

взаимодействие между учители и учещи от разстояние.  Екипът на иновативното 

обучение подпамага и колеги и ученици в избора и прилагането  на работата на 

различни платформи в цялостния учебен процес. 

В резултат на електронното учене отчитаме като статистика, спад в 

броя ученици на поправителни изпити и броя поправителни изпити в края на 

учебната година, в сравнение с предходната учебна година: 

 2018/2019  май (само 12 клас) -  6 ученици, 11 изпита 

 2019/2020 май няма ученици на поправителни изпити. 

 2018/2019  юли - 25 ученици, 50 изпита 

 2018/2019  август - 18 ученици, 35 изпита 

 2019/2020  юли - 8 ученици, 11 изпита. 

 

Можем да заключим, че в момента електронното учене е по-вече от 

актуално, защото подпомогна дистанционната форма на обучение. Тя не е 

идентична с електронното учене, а е организация на учебния процес, при 

която ученикът и преподавателят са разделени по местоположение, но не 

непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с 

технологични средства: аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии 

и средства. 

Като извод можем да кажем, че сме доказали необходимостта и ползата от 

предложената от екипа на НПТГ ”Шандор Петьофи” , гр. Разград иновация 

внедряване на софтуерна платформа за разработване на електронно учебно 

съдържание. Нейната връзка с всички учебни предмети в образованието и 

действието ѝ  във всякакви ситуации. 

 

Изготвил: Училищен екип     Утвърдил: ………/п/…………… 

Н.Христова – директор НПТГ 
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