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Анотация 
 

 
Курсът представлява задължителна дисциплина за придобиване на учителска правоспо-

собност в бакалавърската степен на студентите от специалностите на факултета. Наред с тради-

ционната задача на академичния курс, а именно да запознае студентите с инструментариума, 

който се използва за аудиовизуални презентации в училище, се обръща внимание и на извъну-

чилищните електронни медии и комуникации. Изготвянето на дидактически материали за ауди-

овизуален наглед, начинът на представяне в клас, техниката за работа с аудиовизуална апарату-

ра образуват един основен акцент в дисциплината. 

Ориентацията към съвременните тенденции в педагогическата наука засилва актуалност-

та на методико-дидактическата дискусия около тях. Дидактическата стойност на видеото се до-

пълва от метода на ролевите игри и дистанционните методи с използване на Интернет като гло-
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бална медия с богат образователен потенциал. Информационните технологии в образованието, 

базиращи се на една начална компютърна грамотност, формират следващият акцент в курса. 

В практическите занятия студентите ще придобият необходимата компютърна грамот-

ност за работа с графични потребителски интерфейси, текстови редактори и работа с Интернет. 

Практико-приложната част на курса цели също така запознаване с технологията на изготвяне на 

материали на традиционен и на електронен носител, съставянето, обработването и анализиране-

то на данни със средствата на информационните технологии. 
Лекционен курс 

Тема № Наименование на темата Хорариум 
1 Аудиовизуални средства и дидактически материали, видове и 

класификация според предназначение, конструкция и форма.  
2 

2 Ролеви игри, методика на ролевите игри чрез видеозаснемане. 
Онагледяване с помощта на звук и картина 

2 

3 Методи за измерване и скалиране в обучението по физическо 
възпитание и спорт. 

2 

4 Увод в съвременните информационни технологии и глобалните 
комуникации.  

2 

5 Работа с графичен потребителски интерфейс. Основни понятия.  2 
6 Регистриране и редактиране на данни, работа с текстов редак-

тор.  
2 

7 Програмирано обучение - методика и практика, компютърни 
игри. 

2 

8 Компютърни мултимедийни технологии в образованието. Съв-
ременни средства за презентация на знания и за обучение.  

2 

9 Мултимедийни бази данни и енциклопедии. 2 
10 Информационни системи за целите на образованието, методи 

за търсене на информация в Интернет.  
2 

11 Библиотечни каталози и електронни публикации. 2 
12 WWW и e-mail. Публикуване в Web. Електронни ресурси за 

обучение.  
2 

13 Спортни сайтове и спортни портали в Интернет.  2 
14 Методика на дидактическия тест. Интерактивни методи за ди-

дактическо тестиране и самоконтрол в Интернет среда. 
2 

15 Вътрешно и външно оценяване в обучението по физическо въз-
питание и спорт. Методика и инструментариум. 

2 

 
Семинарни упражнения 

 
Тема № Наименование на темата Хорариум 
1 Аудиовизуални средства и дидактически материали за звуково 

и зрително онагледяване, технология на изготвяне и приложе-
ние. 

1 

2 Видеофилми, учебно видеофилмиране, видеопрожекция. 1 
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Тема № Наименование на темата Хорариум 
3 Информационни технологии – компютърна и мултимедийна 

грамотност. 
3 

4 Текстови редактори, средства за професионални презентации и 
изготвяне на нагледни пособия с компютър. 

5 

5 Работа с Интернет, търсене в Web, електронна поща. Публику-
ване на сайт. 

5 

 
Изготвил програмата: доц. д-р Юри Тодоров 
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