
В рамките на проекта Мобилно дигитализиране /MobiDig/ подпомогнат от програма Еразъм + 

на ЕС 

 

 

 

MobiDig LMS (Обучителни модули) 

Ръководство 

 
Моля, прочетете внимателно документа“ Политика за защита на личните данни“, 

преди да започнете регистрацията и използването на LMS (Обучителни модули). 

 

 

 

 



1. Регистрация (в системата за управление на знания/обучителни модули 

на mobiledigit.eu) 

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

влизане  в менюто „Обучителни модули“. 

 Попълнете полетата.  

 

 

2. Влизане 

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

 

 

 

http://mobiledigit.eu/en/register/


3. Структура на модулите 

Създадени са 7 обучителни модула в Системата за управление на знания. 

 Основни стъпки при дигитализирането на писменото наследство 

 Селектиране на книги и документи за дигитализация: оценка, приоритети и 

мотивация. 

 Анализ на хардуер за дигитализация, оценки и препоръки 

 Софтуер за дигитализация 

 Разработване на нискобюджетни инсталации за дигитализация в малките 

библиотеки, архиви, читалища 

 Подходи в обучението на управители на библиотеки / архиви и библиотечен / 

архивен персонал как да внедрят дигитализацията в своята организация 

 Дигитализация и авторско право 

 
 

 

 

 

 



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 какво знания сте получили чрез прочитането на модула. 

 

Трябва да натиснете бутонът „Запиши се“ на дъното на страницата или под всеки 

модул в списъка с модулите за да се запишете за него. 

След като се запишете ще можете да разгледате модула. 



4. Тестове 

В края на всеки модул има викторина за самооценка. 

Всеки тест има 5 въпроса с 3 възможни отговора. Повечето от въпросите имат един 

верен отговор, но има въпроси, които имат два възможни отговора. Ученикът трябва да 

отбележи всички верни, за да получи пълните точки за въпроса. 

Тестовете имат по 10 минути за решаване. В края (когато кликнете върху "Complete") на 

екрана ще се появят резултатите. 

 

5. Филми 

Всеки модул предлага и кратък филм, достъпен в раздела Ресурси (и качен в канала на 

проекта в YouTube). 

6. 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 и 

да редактирате модулите както и да добавяте нови за вашата група.  

 

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

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

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