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Тема на обучението: Дизайн на обучението и подходящи безплатни 

инструменти за създаване на онлайн съдържание 

Кратка Анотация: Курсът се фокусира върху създаването на онлайн учебно съдържание и 

подходящите инструменти за реализацията му. В него се разглеждат основните етапи при 

избор, структуриране и  проектиране на учебните материали и се очертават възможни 

подходи, методи и приложения за създаване на ефективно и атрактивно учебно 

съдържание. Курсът представя безплатни приложения за разработване и публикуване на 

учебните материали (инструменти за създаване на онлайн съдържание и платформи за 

управление на обучението), като очертава техните предимства и недостатъци.  

След приключването на курса обучаемите: 

 Ще разбират процеса по създаване на онлайн учебно съдържание 

 Ще познават стратегии и техники за избор, подреждане, дизайн и подготовка на 

учебни материали  

 Ще познават и различават видовете инструменти за разработване и предоставяне на 

учебното съдържание в интернет 

 

Продължителност на курса: 4 учебни часа 

Форми: 

 Изнесено обучение 

Друго: 

 В края на обучението всеки курсист ще получи сертификат. 
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ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО 

10:00 ч. – 11:30 ч. – 2 УЧЕБНИ ЧАСА 

 Дизайн на обучението – етапи при разработване на онлайн учебно съдържание 

 Подходи за структуриране на учебното съдържание 

 Методи и средства за създаване на съдържание и учебни дейности  

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

11:30 ч. – 12:00 ч. – ПОЧИВКА 

12:00 ч. – 13:30 ч.  – 2 УЧЕБНИ ЧАСА 

 Видове инструменти за създаване на онлайн учебно съдържание (Authoring Tools; 

LMS) – представяне, основни характеристики, предимства и недостатъци 

 Важни фактори при избор на подходящи инструменти 

 Демонстрация на работата с избрани инструменти 

 
NB! Курсът е отворен за преподаватели по всички учебни дисциплини в основна и 
гимназиална степен на обучение с базисни компютърни умения. 
 
 
Допълнителна информация: 
На електронна поща edu@cei-bg.org, 
както и на телефони 0895 490340; 02 4238969,  
лице за контакт: Илка Зафирова 
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