
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Наименование на програмата: 

Мултимедийни презентации за целите на учебния процес 

2. Програмата е насочена към: 

Учители – начален етап 

Учители – прогимназиален етап 

Учители – гимназиален етап 

Директори 

Заместник-директори 

Педагогически съветници, психолози 

3. Анотация на програмата: 

3.1. Кратко описание на програмата 

Запознаване с програмата Power Point. Определение за мултимедийна презентация -

предимства в учебния процес. Изисквания към комбинирана образователна презентация. 

Основните понятия в програмата PowerPoint. Изисквания към изготвяне на слайдовете. Лентово 

меню и инструментални ленти Основните акценти в програмата са както следва - Работа с 

програмата Power Point. - Менюта и бутони. .Чертане, рисуване, подреждане на обекти, 

допълнителни функции в програмата. . Обяснение на меню Insert. . Изчертаване на графика. - 

Бутони за прилагане на шаблон, промяна на схема и промяна на фона. -Преходи и анимация. . 

Демонстрация на преходи. - Готови анимационни ефекти. – Собствена комбинирана анимация. 

- Работа с програмата Power Point. - Запознаване с изискванията и основните правила за успешна 

презентация или “Как да се научим да презентираме успешно с Power Point”. -Приложение на 

програмата Power Point за задаване на контролни въпроси по време на учебния процес от типа 

“вярно-невярно” и потвърждение за отговора. - Подготовка на самостоятелна презентация на 

урок с използване на възможностите на Power Point , включително графики, анимации, 

специални графични и музикални ефекти. - Трениране на включване на контролни въпроси в 

презентацията. Запознаване с други презентационни програми.  

3.2. Цели на програмата 

- прилагане на мултимедийните презентации с цел повишаване качеството на учебния процес -

повишаване на мотивацията за работа на учителите и за учене на учениците - насърчаване на 

желанието за споделянето на знания 

3.3. Методи на обучение 

Това обучение почива основно на метода "научаване чрез работа (чрез вършене или 

практикуване)" 

3.4. Индикатори за очаквани резултати 

- подобрени презентационни умения - подобрено качество на учения процес - повишена 

мотивация за учене 



3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част: 

3:1 в полза на практическата част 

4. Компетентности, които ще бъдат придобити 

Педагогическа 

Организационна 

Комуникативна 

Административна 

5. Форми на обучение: 

Присъствена 

Частично присъствена 

6. Продължителност на обучението : 16 

7. Брой квалификационни кредити : 1 

8. Начин на завършване на обучението: 

Презентация 

9. Списък на обучителите: 

Николай Чудомиров Нетов 

10. Лице за контакт: 

Име, презиме, фамилия: Райчо Благоев Рангелов 

Актуален адрес: ЖК Дружба, бл. 159, ап. 119 

Телефон: 0887620326 

Адрес на електронна поща: europartners2007@gmail.com 

11.2.2017 г. 


