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Как да създадем динамичен учебен материал 
най-лесно технически? 
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Резюме 
В статията е представена авторска разработка на уеб-приложение за създаване на 
динамични учебни материали с помощта на динамичен софтуер. Дадени са кратки 
практически указания за използването му в преподавателската практика. 

Ключови думи  
уеб-приложение за създаване на динамични учебни материали, динамичен софтуер, 
GEONExT, GeoGebra 

1. „Динамична презентация“ 
С появата на GEONExT и GeoGebra стана възможно създаването на динамични учебни 
материали в подкрепа на изследователския подход в математическото образование [1–4]. 
Съчетаването на динамични графики с текстове във формат HTML открива нови 
възможности за организиране на учебния процес в часовете по математика. Чрез уеб-
приложението „Помагало 1.1” динамичните учебни материали се създават бързо и лесно 
от техническа гледна точка, без да са необходими познания по HTML. 

 

  

Фиг. 1. Динамичен учебен материал, създаден с „Помагало 1.1“ 
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2. Подготовка на динамичния учебен материал  
Преди да стартирате приложението „Помагало 1.1”, е необходимо да създадете 

динамични графики с GeoGebra или GEONExT, съобразени с вашите идеи и с целите на 
учебния материал. Иновацията, произлизаща от динамичния математически софтуер, е 
възможността да използваме изследователския подход в обучението по математика. 
Целта на динамичните учебни материали не е те да заместят учебника по математика и 
единствено да онагледят математическите зависимости, а е преди всичко в това, да 
дадем възможност на учениците да експериментират и да се превърнат в изследователи. 
Последното изисква както качествени динамични графики, така и доброто им съчетаване 
с текст и картинки в самия динамичен учебен материал. 

3. Уеб-приложението „Помагало 1.1“ само ви води 
На принципа на попълване на формуляри, уеб-приложението „Помагало 1.1” ви води 

стъпка по стъпка към създаването на динамичен учебен материал.  

 
Заглавието се въвежда в бялото поле и се натиска бутонът „Запази Заглавието“.  

 
На тази стъпка имате възможност да качите картинка, която да се показва на 
заглавната страница на динамичния учебен материал.  

 
Името на автора (ако е въведено) се показва в долния ляв ъгъл на готовия учебен 
материал. 
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В помагалото е заложена идеята на всяка отделна страница от динамичния учебен 
материал да има само по една динамична конструкция или картинка, придружена с текст. 
Но имате възможност да включите във Вашия материал и страници, съдържащи само 
текст, т.е. на „Стъпка 4“ можете да направите Вашия избор, дали следващата страница на 
материала ще съдържа само текст или ще е комбинация от графика и текст. Заредената 
графика  се появява във формуляра на следващата стъпка.  

На „Стъпка 5“ се осъществява същинското оформяне на отделните страници на учебния 
материал. Тук се добавят заглавие на страницата, текстове над, до и под графиката. 
Текстът може да бъде форматиран или могат да бъдат добавени формули към него с 
помощта на линковете „Добавяне на форматиран текст“, „Добавяне на математически 
знак“ (Фиг.2) и „Добавяне на формули“ (Фиг. 3). При натискане на тези линкове се 
отварят отделни прозорци с подробни инструкции за ползване.  

   

Фиг. 2. Помощни прозорци „Добавяне на форматиран текст“ и 
 „Добавяне на математически знак“ 
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Фиг. 3. Помощен прозорец „Добавяне на формули“ 

В Табл. 1 са дадени примерите от помощния прозорец „Математически формули. 
Помощ”, чрез съчетаването на които могат да се напишат всякакъв вид математически 
изрази. В помощния прозорец е вградено и поле, даващо възможност за тестване на 
формулите, преди те да бъдат копирани в текста на съответната страница. 



 

Изследователски подход в образованието по математика 

 

 

 77

 

Горна черта  

Векторна черта  

Число на степен n ,  

Число с индекс n ,  

Корен квадратен  
,  

n-ти Корен ,  

Дроби 
 ,  

Съчетаване на формули 
 

, ,  

Табл. 1 Примерни формули от помощния прозорец „Математически формули. Помощ”. 

Последната „Стъпка 6“ Ви дава възможност да разгледате създаденото до този момент и 
да добавите нови страници към материала, т.е. да се върнете на Стъпка 4. 

 

4. Достъп до уеб-приложението „Помагало 1.1“ 

„Помагало 1.1“ е достъпно на сайта http://fibomath.swu.bg/begin/. Ползването му е 
безплатно, но изисква еднократна регистрация. Създадените от Вас динамични учебни 
материали се показват като списък на страницата, от която стартирате приложението. 
Вие имате възможност да редактирате вече готовите материали, да ги разглеждате или 
да ги сваляте на Вашия компютър. Обърнете внимание, че при използване на формули в 
текста Ви е необходим достъп до Интернет. 
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5. Добър помощник 

Изучаването на динамичните софтуери и създаването на динамични конструкции 
първоначално изискват време. Поради тази причина, водещата идея на „Помагало 1.1 е 
за простота и достъпност на ползване. С негова помощ имате възможност бързо и лесно 
да създадете интересен и увлекателен динамичен учебен материал, с помощта на който 
учениците да влязат в ролята на изследователи.  
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