
 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

   УТВЪРЖДАВАМ: 
        /Декан/ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
за провеждане на курс, краткосрочна специализация по 

“Интерактивни методи и средства за обучение”, 
продължителност на обучението - 36 часа, 

форма на обучението – СДК, занятията се провеждат в събота и/или неделя 

1. Целева група 
 Курсът е предназначен за : 
 Учители 
 Ръководители на компютърни кабинети в училищата 
 директори, 

които искат да познават и ползват ефективно съвременни интерактивни методи и 
средства за обучението.  

2.Цели на обучението 
2.1. Запознаване с съвременни интерактивни методи и технологични средства за 

обучение и тяхното приложение в училищната практика. 
2.2. Формиране на умения и компетенции за прилагане на съвременни 

педагогически методи в обучението с помощта на представените средства.  
2.3. Формиране на умения за планиране и дизайн на учебни дейности, 

осигуряващи едновременно атрактивно и ефективно обучение, както и 
индивидуален подход към ученици със специфични нужди. 

3. Методология за провеждане на обучението. 
Курсът включва лекции и практически занимания с акцент върху практическите 

упражнения. 
Лекциите се използват основно за запознаване на курсистите с нов учебен 

материал и теоретична подготовка за упражненията.  
По време на практическите занятия ще бъде организирана както индивидуално, 

така и по групи (в зависимост от поставените задачи). Върху част от поставените 
задачи се очаква курсистите да работят самостоятелно. Курсът ще приключи с 
разработката на курсов проект, който ще има основна роля при оценяването на 
постиженията на курсистите. 

 
4. Тематичен план 
№ ТЕМА Лекции Упражнения 
1.  Методи за активно учене.  2 2 

2.  Проектно-базирани методи за обучение. 2 3 

3.  Методология Учителят новатор (I*Teach) 1 2 

4.  Надградени технологични умения 1 4 

5.  Методология за интерактивна дидактика за уеб-базирано 
обучение (IDWBL) 

2 2 

6.  Нови форми на оценяване. Портфолио. 1 2 



7.  Специфика на работата на учителя при използване на 
интерактивна бяла дъска в обучението. Основни 
технологични възможности. 

2 2 

8.  Използване на интерактивна бяла дъска като средство 
за обучение и представяне. Добри практики на 
използване на интерактивна бяла дъска. 

2 2 

9.  Планиране и разработка на урок с използване на 
Интерактивна бяла дъска. 

2 2 

 ОБЩО: 15 21 

5. Преподавателски екип: 
 гл.ас. Елиза Стефанова; 
 ст.ас. Николина Николова 
 гл.ас. Евгения Ковачева 

 6. Дидактически материали 
 Е. Стефанова, Е. Сендова, Нико ван Дийпен, Паола Форчери, Габриела 
Додеро, Малгозата Миранович, Михаела Брут, и др. Учителят-новатор - 
Методическо ръководство за надграждане на умения с ИКТ, Faleza-Office 
2000, София, 2007, ISBN: 978-954-92146-1-1 

 Е.Сендова, И. Николова (редактори) Новаторска дидактика за уеб-базирано 
обучение, Faleza-Office 2000, София, 2008, ISBN: 978-954-92146-4-2 

 
 
 
 
ИЗГОТВИЛ:  РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА  

“Информационни технологии”: 
 

/гл.ас. Е. Стефановa, ст.ас.Н. Николова / /доц. Красен Стефанов/ 


