
В рамките на проекта Включващо обучение с помощта на видео при работа с млади хора 

/InDVT/ подпомогнат от програма Еразъм + на ЕС 

 

 

 

InDVT LMS (Обучителни модули) 

Ръководство 

 

 

1. Регистрация (в системата за управление на 

знания/обучителни модули на inclusivevideo.org) 

 Можете да се регистрирате като натиснете „Регистрация“ под формата за 

влизане  в менюто „Обучителни модули“. 

 Попълнете полетата. 

 Имейл с паролата ще бъде изпратен на дадения от вас адрес. 

http://inclusivevideo.org/registratsiya/


 

2. Влизане 

 Можете да влезете в системата чрез формата в менюто „Обучителни модули“ 

 

 

3. Структура на модулите 



Създадени са 5 обучителни модула в Системата за управление на знания. 

 Как да подбираме дигитални видеа 

 Дигитализацията на видео и телевизия. Статуквото, тенденциите и влиянието 

върху приложението в образованието 

 Цифровото видео при обучение с цел повишаване на внимaнието към 

определени въпроси  

 Дигиталното видео в приобщаващото обучение  

 Съвети за обучителите   

 

Всеки модул съдържа: 

 Ключови думи 

 Цели на модула 

 Съдържание на модула 

 Главните точки (съдържание) на модула (2 или повече секции) 

 Практически случаи 

 Заключение 

 Речник на термините 

 Референция 

 Тест – за да видите какви знания сте получили чрез прочитането на модула. 

Трябва да натиснете бутонa „Запиши се“ на дъното на страницата на всеки модул за 

да получите достъп до него. 

След като се запишете ще можете да разгледате модула. 

4. Учителски акаунти 

Ако сте учител, трябва да се свържете с администратор ( iovedenski@scas.acad.bg  

rosen@scas.acad.bg ) след регистрация, за да можем да дадем на акаунта ви 

„учителски“ права. Администраторите могат да се свържат с вас за допълнителна 

информация. След като сте получили определените права ще можете да разглеждате 

резултатите от всеки тест направен от всеки ученик във вашата група. Пример за 

резултатите:  
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5. nanoo.tv база данни  

Това е един допълнителен резултат от проекта (допълнителен на планираните). С 

регистрацията, която имате в платформата InDVT (в обучителните модули на 

inclusivevideo.org) можете да влезете и nanoo.tv за да видите примерите за включващи 

видеа. Базата данни на проекта nanoo.tv  съдържа копия на избраните видеа , 

публикувани в менюто “Ресурси“ на inclusivevideo.org. Тоест, в случай че някои видеа 

бъдат изтрити  от платформи като youtube.com и други, ще могат да се видят в 

nanoo.tv. 

 

За получаване на помощ или ако имате въпроси свързани с използването на 

Обучителните модули, моля свържете се с партньорите на проектът InDVT или 

администраторите на платформата:  iovedenski@scas.acad.bg ; rosen@scas.acad.bg 
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