
Системи за аудио-видео обучение 

в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Бежаново 

  

          От  втория учебен срок  в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. 

Бежаново всички класни стаи са оборудвани със системи за аудио-видео 

обучение, състоящи се от широкоекранни телевизори, свързани с лаптопи, които 

позволяват в учебно-възпитателния процес да бъдат използвани разнообразни 

електронни ресурси по време на 

уроците. Средствата са осигурени 

от делегирания бюджет на 

училището и е в изпълнение на 

програма  за модернизация на 

материалната среда на 

училището. 

           Новото оборудване е 

отличен помощник за представяне 

на подготвени от учителите по 

различни урочни теми  

мултимедийни презентации,  

които имат както информативна, така и мотивираща роля за ефективно усвояване 

и затвърдяване на знания, умения и компетентности. В  учебната практика почти 

всички видове онагледяване 

могат да се вместват в 

мултимедийната презентация. 

В този смисъл ролята и на 

образователен улеснител е 

безспорна –  спестява се от 

техническото време за 

показването им; използва се 

богатата база на интернет от 

клипове, изображения, научнa 

и друга помощна информация; 

постига се зрелищност и 

атрактивност с подходящ 

подбор на  материала. Мултимедийните презентации не заместват живото слово 

на учителя, а  илюстрират, допълват, предлагат интерпретативни посоки. 

Използването на телевизорите и лаптопите за показване на компютърни 



презентации е един от начините за усъвършенстване и модернизиране на 

урочната дейност. Презентацията позволява учебното съдържание да се 

разработи в съвременен вариант и да се представи на вниманието на учениците. 

Тя моделира логическата структура на 

материала по различните теми, раздели, 

модули от учебните програми на 

изучаваните дисциплини. 

            Всички учители имат осигурен от 

училището абонамент за образователния 

сайт https://ucha.se/. Освен мултимедийни 

презентации, чрез системите за аудио-

видео обучение се ползват по време на 

урока и други електронни ресурси – 

електронни учебници, сайтовете 

https://ucha.se/  и 

http://www.lyuboznaiko.com/, канал 

academico в https://www.youtube.com/ и 

др. Тези сайтове не могат напълно да 

заменят непосредственото педагогическо 

общуване, но са в голяма помощ на 

учителите. За да бъде успешно 

съвременното обучение  трябва да има 

такъв многоезиков посредник – на знания, 

на примери, на образи от живота, 

пресъздадени с гласове, знаци, картини, 

текстове. 
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