
 

Задание / описание на мултимедийни елементи към е-курс 

Име на автора:  

телефон:  

e-mail:  

Организация Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 
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Дисциплина    

Специалност    

Професионално нап-
равление 

 
  

Област на ВО    

ОКС/Квалификация 

□ Бакалавър 
□ Магистър 
□ Доктор 
□ Квалификация 
□ Преквалификация 
□ Други 

□ Бакалавър 
□ Магистър 
□ Доктор 
□ Квалификация 
□ Преквалификация 
□ Други 

□ Бакалавър 
□Магистър 
□ Доктор 
□ Квалификация 
□ Преквалификация 
□ Други 

Мултимедиен елемент 1 

Име   

Вид1   

Описание1  

Аудио към елемента ДА / НЕ 

Самостоятелен запис на 
аудио 

ДА / НЕ 

Мултимедиен елемент ... 

Име   

Вид   

Описание  

Аудио към елемента ДА / НЕ 

Самостоятелен запис на 
аудио 

ДА / НЕ 

Забележка 1. В заявката за разработка на мултимедийни елементи се посочва техния тип и се 
дават общте им описания. Описание на мултимедиен елемент включва: 

 представяне на динамиката на съответния елемент; 

 съпровождащ текст/звук към елемента. 

Примери на възможни типове мултимедийни елементи са дадени в следващата таблица. 

                                                
 



№ Тип Пояснение Изискване към авторите 

1 

Мултимедийни 
графики/ 
таблици/ 
диаграми 

Графики/ таблици/ диаграми, 
изчертавани динамично 

Преподавателят следва да обясни 
конкретното движение (динамика), 
както и конкретните стойности 

2 Казус 

Интерактивен казус, предоста-
вящ възможност на студента да 
отговори на поставен от разра-
ботчика въпрос в рамките на 
текста, Студентът има възмож-
ност и за помощ, като посредс-
твом натискане на бутон се „от-
вежда“ до абзац, където се съ-
държа отговора. 

Авторът следва да разработи казус, 
да посочи абзаца, където се съдър-
жа верния отговор, както и да го 
посочи. 

3 
Листче с важна 
информация 

Листчета с посочени важни 
термини и определения (до 400 
знака) 

Авторът следва да посочи кой тер-
мин и определение към него да 
бъдат записани на листчето 

4 

Звукова 
графика/ таб-
лица/ 
диаграма 

Статична графи-
ка/таблица/диаграма, към коя-
то е имплементирано аудио 

Авторът следва да подготви 
текст/обяснение към графика-
та/таблицата/диаграма, което след-
ва да бъде записано и да се възп-
роизвежда успоредно с нея 

5 

Звукови мул-
тимедийни 
графики/ таб-
лици 

Графика/Таблица, която се из-
чертава динамично; успоредно 
се възпроизвеждат и обяснения  

Авторът следва да обясни конкрет-
ното движение (динамика) и да 
подготви текст/обяснение, които да 
се запишат и да се възпроизвеждат 
едновременно с движението 

…    

Забележка 2. За разработката на интегриран видео учебен материал, е необходимо авторът: 
 да подбере текст, който той може да пресъздаде пред камера в рамките на 3 до 5 минути. Текстът 

би могъл да се изчита от автор по време на записа или да се представя импровизирайки (по-

добрият вариант е преподавателя да говори пред камера) 

 да обмисли визията на обстановката/начина, за заснимане на видео клипа (може и в стандартна 

класна стая, библиотека, личен кабинет, университетския двор). 

Учебният видео материал ще се запише и ще  бъде интегриран под формата на видео клип.  

Примерни варианти за видео клипове: 
 въвеждащ видео учебен филм за дисциплината; 

 видео запис на основен учебен материал; 

 заключителен (обобщителен) видео учебен филм 

При въвеждащия видео учебен филм за дисциплината, преподавателите изготвят текст в 
рамките от 1 до 3 страници със следното примерно съдържание: 

 кратко обръщение към студентите относно дисциплината и начина, по който ще се бъде 

представена (изучавана); 

 кратко въведение към цялата дисциплина, вкл. за необходимостта от нейното изучаване; 

При видео учебен филм за основно учебно съдържание, преподавателите подготвят в рамки-
те от 1 до 3 страници един от следните варианти: 



 синтезиран разказ за най-съществените неща за дисциплината, които студентът задължи-

телно трябва да знае за отделните теми и понятия (определения). Този клип може да се 

постави в началото на мултимедийния учебник; 

 резюме на всяка тема, което да се вмъкне като начало на нейното изучаване; 

При заключителния видео учебен филм, преподавателя подготвят в рамките от 1 до 3 страни-
ци кратко резюме на учебния материал, като се представят най-основните (най-важните) мо-
менти от курса. Може да се постави в края на мултимедийния учебник; 

Добре е всички материали да са подготвени/репетирани предварително, за да може записа на 
автора да „върви“ по-гладко. 

 


