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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на 

заседание на катедра „Педагогика на изобразителното 

изкуство” при Педагогически факултет на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски” 

Логическата рамка на настоящото изследване следва 

структурата на увод, три основни глави, заключение, 

приноси, библиографска справка и приложения. 

Изложението на главите съответства на поставените 

изследователски задачи.   

-  299 страници от които: 

     - 210 страници основен текст включително съдържание, 

заключение, приноси, библиография.  

 -  218 бележки под линия. 

- 166 библиографски източници от които: 51 на 

български език, 21 на английски език, 31 на руски език, 

2 на македонски език, 1 на френски език, 20 

продължаващо обучение /курсове/, 19 интернет ресурси, 

документални филми и мултимедия: 8 на български 

език, 6 на руски език и 7 на английски език. 

-  241 снимков материал, графичен материал, таблици, 

скици, схеми и ерминия на Христо Благоев. 

Публичната защита на дисертационния труд ще се 

състои на 01.07.2014 година от 14.30 часа в зала № 211 

Корпус 2 - Педагогически факултет на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски”. 



УВОД  

Разглежда се зараждането на идеята и обосновка за 

реализирането на проекта.  

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Значимост, новост и актуалност на изследването 

Към месец април 2014 година няма монографичен 

труд по актуалност и изчерпателност по изследваната тема. 

Проф. Асен Василиев единствено упоменава частично в 

труда си “Български Възрожденски майстори, С., 1965“. 

някой аспекти и посочва също няколко църкви.  

В дисертационния труд коректно се цитират 

предишни данни, които се посочват в библиографията. 

Застъпваните научни тези в представения научен труд в 

някой случаи са допълвани с аргументи, факти и събития, а 

в отделни места и цитати, оборвани в направените от 

докторанта научни анализи. 

Настоящият труд не търси грешките на предишни 

изследователи.  Целта е да се проследи и класифицира 

работата на двамата дебърски майстори-зографи: братя 

Михаил и Христо Благоеви – биографично по години. Да се 

отстранят неточности, допълнят нови разкрития и да се 

приложи друг тип интерактивен метод на обучение – 

различен като разработка. 

Тази дисертация обобщава 14 годишните 

изследвания на автора по този проект в областта на 

християнското изобразително изкуство, реставрацията и 

разработка на нови методи за обучение.  

Казаното по-горе съдържа достатъчно обосновки за 

актуалността на настоящото изследване. 

Що се отнася до научната новост в разработения 

научен труд, тя се базира на изследвания и разкрития за 

двамата дебърски майстори в български църкви - 



проследявайки целият им живот, дейност, развитието на 

живописта им и ерминията на единия от тях – неизследвана 

досега. Съществена новост е живота на Михаил Благоев и 

църквите, които е изографисал сам. Откритията с повечето 

от снимковия и графичен материал се показват за първи 

път, както подписите, печати по документи, икони и 

стенописна украса на двамата зографи. Мултимедийният 

метод на представяне и обработка на целия материал също е 

новост в педагогиката на обучението по изобразително 

изкуство.  

Към момента в тази област липсва цялостно 

монографическо изследване на творчеството и 

постиженията на Благоевия род, както и подробна 

систематизирана мултимедия.  

Трудността в изследването се поражда от многото 

църкви в които братя Благоеви са работили, разпръснати в 

цяла България. Те не са описвани в картотеки или 

справочници, затова и акцентите на дисертацията се 

съсредоточават преди всичко в неизследвани храмове, 

тяхното представяне в исторически и художествен аспект, 

сведения, събития и развитие на зографите. 

Изборът на темата представлява голямо 

предизвикателство при написване на дисертационния труд. 

Това е така, защото обхваща много новооткрити материали 

свързани в едно. Избраната за изследване проблематика е 

актуална от практико-приложна гледна точка обединена от 

изследваните дебърски зографи и главно свързана с 

изобразителното изкуство, живописта и интерактивен метод 

на обучение. 

Обект, задачи и предмет на изследването 

По време на изследванията бяха посетени над 180 

църкви в България и над 80 в Македония и Гърция. Срещите 

с много хора с цел събиране на данни и информация, 



показва отражението на художествената изразителност, 

обусловена от единството на идейно-естетическото и 

обществено-историческото съдържание в изграждането и 

изписването на църквите описани в текста. 

Събраният снимков, филмов и текстови материал, 

представян в мултимедийна презентация при обучение за 

тези неуморни майстори на четката, доказва безспорно 

факта, че те са пръстени в дървото на християнския род на 

който отдаваме внимание. 

За период от около 50 години успяват да изпишат повече от 

4000 образа в 22 Български църкви.  

Предмет на дисертацията е цялостно изследване на 

зографите и творчеството на Михаил и Христо Благоеви от 

с. Тресонче – Македония с представяне нов начин на 

обучение по изобразително изкуство, както е посочено в 

избраното заглавие. 

В настоящият труд се разглеждат и засягат много 

аспекти от исторически данни, живот и дейност, нови 

открития до консервацията и значението за българската 

култура. Изследването е важна част за да могат да се изучат 

техниките на приготовление на живописните материали с 

технологичните процеси използвани от зографите. Така 

бяха поставени следните задачи: 

- Да се разгледа християнското изкуство от 

изледваните дебърски зографи през периода 1875 – 1918 

година и значението му за изобразителното изкуство в 

България; Да се покажат неизследвани и открити от автора 

12 църкви с подписите на изследваните зографи и с 

документи и писма непубликувани досега; Да се наблегне 

на прогреса в художествените произведения от майсторите 

– развитието им като живопис и боите с които са изписвани

икони и стенописи в проучените църкви; Да се покажат 

възможностите на реставрационната дейност за третиране 

на художествени произведения от посочения период и 



документация необходима за провеждане на 

реставрационна намеса по паметници на културата съгласно 

Закон за културното наследство; Да се покаже за първи път 

ерминията на единият от дебърските зографи – Христо 

Благоев, различаваща се от познатите до сега – графично и 

описателно.   

Така всеки, за когото този труд е полезен, може да 

комбинира знанията си в прилагането на технология и 

техники и да задълбочи познанията си в дадена насока. 

Посочените в дисертацията лабораторни изследвания или 

примери са използвани тук не като главен център на 

високите технологии, а от гледна точка на това, че са 

отворени за обмяна на опит, какъвто в България между 

отделни институции липсва и е необходимо да се създаде.  

Изследователският труд включващ всички 

направления засегнати тук е вид изкуство, по съдържание и 

по научна насоченост. Това изкуство отговаря на 

тенденцията на развитие и помага на всички които го 

търсят, обичат и съхраняват. 

Цели на изследването 

Независимо от това, че експертите занимаващи се с 

консервация и реставрация, химически анализи, проучване 

или документиране, остават в сянката на творбите 

оригинали – важно е опазването и съхранението на 

културните ценности, също и тяхната експонация и 

представяне с нови технологии и подходи. Всички 

специалисти в областта на културата, обучението по 

изобразителни изкуства и техните колеги допринасят не 

само за естетическата визия на обектите, но и за 

свързването на изкуството със запазване на традициите и 

внедряване на нови методи в преподаването. 

В много случаи изследователската работа се оказва 

стена, но не и пречка за приспособяващия се и развиващ 



свят на технологии в които важен аспект е съхранението и 

подходите за реставрация и опазване на културните 

ценности. Музейните фондове не биха съществували без 

опазването на колекциите, съхранението им и тяхното 

експониране. Тези колекции са от важно значение за 

научно-изследователската, експозиционната и културно-

просветна дейност в университетите с преподаване на 

изобразително изкуство. 

Необходимо е на църквата да се гледа не само като 

на молитвен дом, който е от много важно значение за 

християните, но и да се погледне на нея като на културна 

институция от местно или национално значение. 

За съжаление в България е трудно и често не е 

необходимо да се прави съпоставка със страните извън 

нашата граница. Тук често музейните специалисти работят 

на полеви условия, но трябва открито да заявим, че не 

винаги условията са важни, а спецификата на извършената 

работа, както и начинът на представянето и.  

С научно-изследователската дейност и интерактивни 

методи на обучение -цел на настоящия труд се задълбочават 

откритията с тенденцията те да се каталогизират. Повече 

открития да бъдат публикувани в специализирани издания и 

използвани във всички медии с възможностите на 

технологии и процеси в обучението.  

Тук са разгледани различни принципи, но трябва да 

се съобразяваме с всеки отделен случай, а той е 

индивидуален, затова и целите на настоящия дисертационен 

труд са: 

- Да се разгледа живописта и творческия път на 

двамата дебърски зографи Михаил и Христо Благоеви като 

се проследи последователно по години. 

- Да се приложат интерактивните методи на обучение 

за представяне на материалите по темата. 



- Да се представят принципите на работа с 

мултимедийни разработки и приложения, направени от 

автора в научния труд като нов метод. 

Представени по темата резултати 

Резултатите и изследванията с направените от автора 

открития включени в дисертационния труд са представени в 

национални предавания, изложби и мултимедия: 

� Нова Телевизия – Предаване – “Иконостас” – Храм

“Всех Святих” с. Мрамор 31.05.1998 година.

� Българска Национална Телевизия Ефир 2 –

Предаване – “Празничен календар” – “Неделя на

Всички Светии” 16.06.1998 година.

� Българско Национално Радио Програма “Христо

Ботев” 10.12.1998 година. – За празника “Всех

Святих” и реставрацията провеждана в църквата на с.

Мрамор – презентация на реставационните дейности

– интервю с Михаил Николов.

� Министерство на културата зала “Средец” -

Благотворителна изложба “Икони и църковна утвар”.

Представяне на дейностите по консервация и

реставрация от М. Николов с цел събиране на

средства за консервационно-реставрационните

работи в църквата на с. Мрамор 15.12.1998 година.

� Телевизия “Демо Кабел” (Демо ТВ) - документален

филм за село Мрамор и македонските зографи

Михаил и Христо Благоеви 05.06.1999 год.

Предаване – “В света на Библията” – Автор и

режисура М. Николов.

� Телевизия “Демо Кабел” (Демо ТВ) - документален

филм за реставрацията на Храм “Всех Святих” в с.

Мрамор 06.06.1999 година – Предаване – “В света на

Библията” – Автор и режисура М. Николов.



� Министерство на Културата Зала “Средец” -

Благотворителна изложба “Икони” 23.12.1999 година

– Представяне на църквите и моделите от

направените копия на икони, както и извършените до 

момента дейности по консервация и реставрация в 

църквата на с. Мрамор. 

� Нова Телевизия “Сутрешен Блок” – репортаж

23.12.1999 година за реставрационните дейности в

храм “Всех Святих” с. Мрамор и откриване на

изложба в Министерство на културата.

� “Канал 3” – Предаване “Произведено в България”

08.11.2005 година. /Представяне на 

реставрационните дейности в храм “Всех Святих” с. 

Мрамор/. 

� Мултимедиен диск – “Храм Всех Святих с. Мрамор –

Изследвания, Реставрация, Открития – Творчески

път на двама Македонски зографи”. Регистрация в

Министерство на културата – Агенция за авторско

право и сродните му права – рег. №МК

55655/18.10.2011 година. Автор, продуцент и

режисьор Михаил Николов.

ГЛАВА ВТОРА 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИЯТ ИНОВАТИВЕН 

МЕТОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

Обикновено се твърди, че изкуството е присъщо за 

твореца и неговото себеизразяване и обучението на ученици 

и студенти е извън творчеството. Това не е точно така, 

защото преподавателят не очаква всички да надминат 

Леонардо да Винчи или Микеланджело, Захари Зограф или 

Владимир Димитров – Майстора. Очакванията на всеки 

преподавател са обучаемите да започнат да разбират езикът 

на изкуството за да общуват ефективно чрез него. 



Иновативните методи за преподаване на 

изобразително изкуство спомагат за изграждане на уеб 

сайтове и мрежи. Визуализирането на материала, идеите на 

преподавателите, това привлича вниманието на 

обучаваните. 

Педагогиката на обучение по изобразително изкуство 

е важно умение от живота, както и практически инструмент 

за бъдещите художници и преподаватели. В зависимост от 

това в какъв вид се поднася учебният материал и каква е 

възрастовата група – биха могли да се изберат и средствата 

за презентация. Начините на преподаване в системата на 

образованието се променят през десетилетията, но трябва да 

се признае, че новите технологии превземат все по-голям 

дял. Той трябва да бъде занимателен, изразителен и лесно 

въведен. Представянето на темата, учи ученици и студенти 

да видят и разбират лесно, да мислят креативно и да се 

стремят към бъдещо развитие.  Това е така, защото могат да 

се изразяват творчески, да работят самостоятелно, 

осъществявайки т.нар.  Feedback – обратна връзка – учител, 

обучаем. 

Причините, поради които педагогиката на обучение 

по изобразително изкуство разглежда е важна за студентите, 

защото оформя начина на представяне по програми, 

структурирани и подкрепени с доводи за тяхното 

приложение. Разкриването на явни и скрити методи на 

обучението с приложена цел, може да послужи като стимул 

за преподаване. Това дава отражение на съответните учебни 

програми и начините и осъществяването по които тези цели 

се съобщават на учениците.  

Разбирането на тези цели е от решаващо значение за 

постигането им. 



Мултимедията която ще използваме за обучението е 

група от технологии, свързана с обработката и представянто 

на информацията в звуков или визуален формат. 

Съдържанието е дигитализирано в цифров формат и е в 

режим на интерактивност, както и използването на 

компютърна среда. Мултимедията можем да определим 

като област, отнасяща се до компютърно-контролирано 

единство от текст, графика, видео, анимация, звуци и някой 

други средства, където всеки тип информация може да бъде 

представен, натрупан, предаван и преработен.  

Използването на компютри, за представянето на 

текст, графика, видео, анимация и звук по интегриран начин 

се нарича мултимедия. Думата се състои от мулти (много) и 

медия (медиум) и означава среда, носител на информация. 

Този подход на преподаване с мултимедийни разработки се 

фокусира върху развитието на умения и въображение за 

високо качество на изпълнение. Студентите могат да видят 

естетическите качества в произведенията на изкуството, 

поднесени не само като учебен материал, а в използване на 

нови технологии. Визуалното представяне чрез мултимедия 

е акцент върху способността да се прочете изкуството като 

текст, да разкрие скритата мисъл така, че да се постигне 

пълна информираност. 

Творческото себеизразяване чрез различни 

приложения в преподаването, позволява на студентите да 

изразяват емоции и идеи, които ги освобождават от 

напрежението и водят до гъвкавост в отношенията, както и 

насърчаване на индивидуализма. Интегрирането на 

мултимедията в преподаването на изобразително изкуство е 

перспектива, в която изкуството може да се интегрира и в 

други дисциплини.  

Артистичните умения, знания и разбиране, са уменията, 

които са в основата на "художествен език", който помага 



при разработване на програмите или визуализирането на 

преподавателският материал.  

Така например разбирането на цветове, линии и форми в 

изобразителното изкуство, или нотите в музиката и нейното 

изпълнение, имат тенденция да се включат в 

мултимедийният проект. Осведомеността на учениците с 

новите технологии, трябва да създаде условия за критична 

оценка в дадени решения.  

Ролята на мултимедията при методиката на обучение 

по изобразително изкуство е най-значимият предиктор за 

преподаване. Важна част е не само да се обменя опит със 

страни, които вече са навлезли в този вид обучение, а да се 

прилага мултимедията за всеки конкретен случай. Когато не 

може да се обхване материала заложен в програмата, 

необходимо е той да бъде разделен на по-малки 

презентации, които свободно да бъдат усвоени от 

обучаемите. Такава методика по-ефективно ще отговаря на 

нуждите на учащите в сравнение с по-традиционните 

преподавателски подходи. Тя ще бъде напълно актуална в 

контекста на развитието на компютърните технологии, 

използвани от младото поколение днес. 

План и реализация на мултимедийният проект 

а/. Идея, задание, сценарий. 

След като вече сме развили темата в нашият случай – 

Живописта на зографите Михаил и Христо Благоеви в 

България – можем да представим мултимедиен иновативен 

метод в обучението по изобразително изкуство. 

Пристъпваме към набирането на текста. Заснели сме 

„суров“ - необработен видео материал и сме снимали 

необходимите кадри /по възможност на цифров носител/.   



б/. Редакция на материала. 

След като сме готови с тектовия материал, започваме 

въвеждането му в аудио запис – за дикторски текст или т. 

нар. говор. Подбират се гласове по тембър, които биха били 

най-близо до предаваното съдържание. Така обучаемите по-

лесно вникват в темата. Характерните особености са 

бързината на говора, риториката на говорителят и 

вложеното чувство, което внася различен смисъл на една и 

съща материя. Двугласовите озвучавания е задължително да 

се записват стерео, защото обучаващите ще могат в 

отделните колони да слушат различните коментари без 

наслагване в двугласно моно. Водещите университети по 

света прилагат обикновенно един дикторски текст за да не 

се отвлича вниманието, а да бъде то концентрирано върху 

текста. За да бъде прочетеният текст по-гладко 

възприемчив, е прието на фон да се поставя музика. Важно 

е чрез нея да не заглушава диктора, а само да изчисти 

фонови или други звуци. Музиката използвана за фон, 

обикновено е ефирна и лека, инструментална, монотонна, 

подбрана по стил в зависимост от темата. Подбраните 

шрифтове са от голямо значение за лесното прочитане. 

Стил, размер, и цвят са едни от основните критерии за 

добрата визия. Текстът трябва да предоставя възможност за 

интерактивни връзки, които могат да се активират в процеса 

на работа за получаване на допълнителна информация, 

подобно на електронните енциклопедии. Така текстът е част 

от естетическия акцент. 

При текстообработката и записа се използват различни 

видове файлове Post Script (.ps), PDF, HTML и други.  

Записите обикновено се извършват в студио, 

специално оборудвано за целта /или отделена стая – 

изолирана от външен шум/. Най-често се използват пултове 



за миксиране, изчистване и смесване на звука – водещи 

марки са Yamaha, Boss, Behringer и други. 

Системите за редактиране на звука обикновенно са 

компютърни софтуерни продукти: Audio editing lab, Voice 

Magix edit pro и много други. Варират също от безплатни до 

скъпи продукти на специализирани компании. 

в/. Подготвяме музиката, която ще се използва за 

фоново звучене. Най-добрият случай е сами да си създадем 

музикалните файлове за фонов звук. Това е така, защото 

композирането, създаването и записът на подобна музика, 

изисква познания в областта. Трябва да бъдат отделени и 

много финансови средства, ако се прави по поръчка. Много 

важен аспект е авторското право за музиката, когато е 

поръчкова. Често Университети като Оксфорд и Кеймбридж 

отлагат сериозни проекти, заради интелектуална 

собственост регулирана със закони в отделните държави. 

Фоновата музика най-често се използва за подсилване и 

обогатяване на другите среди. Музикалните файлови 

формати, които най-често се използват в мултимедийни 

разработки са: mp3, wav, midi и др.  

г/. Съставяне на визия. 

Дизайнерското решение в един мултимедиен продукт за 

обучение, не трябва да бъде подценяван. Необходимо е да 

се подбират приятно цветово съотношение между текст и 

фон, начин на подреждане и представяне на отделните 

елементи в самата мултимедия. Дисхармоничното 

използване на цветове, отблъсква обучаемите и води до 

съмнения за правдоподобността на информацията. Ярките 

тонове уморяват по-бързо очите и тази преумора на 

ученици или студенти пречи за възприемане на 

информацията. Препоръчително е дизайна на разработката 



за обучение да не прилича на друга мултимедия, т.е да няма 

подражание. 

Добре е ако мултимедията има допълнителни 

текстови, флаш или други приложения. Много добър 

вариант е да се направи в индексната или уводна страница 

добавка за инсталиране на безплатен софтуер /актуалност на 

медията за да работи добре – т.е драйвъри, приложения към 

програми и др./ и приложен такъв защото, така ще можем да 

сме сигурни, че мултимедията ще “върви” гладко на всеки 

компютър с актуални бази от посочените. Според раздела 

на текстовия материал и глави, определяме командното 

меню с бутоните. Добра идея е в страни от главното меню 

да се постави съдържание, защото не всеки път бутоните са 

с достатъчна големина за по-дълги текстове. 

д/. Сглобяване и интегриране. 

е/.  Видео обработка и смесване на видео аудио 

изображения. 

Видеото предоставя възможности за 

мултимедийното им представяне след дигитализирането на 

обикновен видео материал в цифров вид. Цифровото видео 

предоставя богати илюстративни, информационни и 

методически възможности. Чрез него се създават условия за 

наблюдение на обекти, явления и процеси в движение, 

развитие и в реални условия. В повечето случаи, видеото е 

предпочитано поради своята по-проста обработка.  

ж/. Компресия за гледане и обръщане във флаш 

анимация – заради големината на файловете. 

з/. Вграждане на флаш анимацията във html 

файлове.  

За този процес се използва специализиран софтуер 

/програми/ за обработката. Ако сте запознати с WYSIWYG ( 



превод от англ. ез. - това, което виждате е това, което 

получавате) редактори като Macromedia Dreamweaver или 

Microsoft FrontPage лесно ще направите това. От менюто 

Insert, /за да вмъкнете/ Flash обект, а след това изберете 

SWF файл от неговото място на твърдия диск. HTML 

редактора ще напише код за вас, и всичко, което трябва да 

направите е да редактирате пътя на файла, за да се отрази на 

разположението на вашия уеб сървър. Ако, обаче, вие 

работите с текстов редактор и пишете HTML код от нулата, 

това може да се окаже малко по-трудно. 

и/. Поточно видео. /приложение и 

осъществяване/. Най-лесният начин да се вгради поточно 

видео в уеб сайт е като се използва код.  

к/.  Запис на цифров носител. CD-R, DVD, WEB 

surver /internet/ „качване“ публикуване на сървър /примери/. 

Няма да се спираме как се записват дискове /аудио или 

видео/ защото всеки работещ с компютри вече го е правил. 

Ще се спрем на една многоезична програма /безплатна 

версия/ с която се осъществява публикуването на медията в 

сайт /уеб сървър/ - /описва се програмата/. 

л/.  Тестове се провеждат за отстраняване на 

грешки или допълнения. Със същата програма лесно могат 

да бъдат заменени старите файлове с нови /обновени/. 

м/. CD-ROM, DVD – ROM и завършване на 

мултимедията. 

Важно е да отбележим, че записът на оптични 

устройства трябва да се прави винаги на най-бавната 

скорост, така се отстранява възможността за грешки или 

некоректо прочитане на данните в последствие.  

н/. Авторско право и регистрация на базов модул. 



о/. Обложки, печат и представяне на материала. 

След като визуално сте готови с вашата обложка е 

необходимо тя да бъде отпечатена в тираж, след като сте 

получили удостоверението за регистрация от Авторско 

право на МК давате копие от удостоверението на 

печатницата с номерът за регистрация. На обложките и 

дисковете /или друг тип медия/ също се поставят 

номерациите. п/. Разпространение - Разпространението 

на мултимедийният продукт  не е по-различен от книжно 

тяло. Изключение правят случаите на публикувани на 

сървър медийни презентации. 

р/. Обучение и приложение: онлайн, CD, DVD, 

прожекция, презентация, електронен учебник – помагало и 

др. 

Съвременните софтуерни и хардуерни възможности 

на компютрите, създават условия за изготвяне на 

мултимедийни презентации за образователна цел. От 

методическа гледна точка, мултимедията може да намери 

място във всеки структурен компонент на урока, за нови 

знания в уроците, за обобщение и затвърдяване, тестове и 

др. 

Работата и творческите решения от страна на учителя по 

изобразително изкуство, свързани с приложението на 

мултимедийни презентации в уроците, доказва важната му 

професионална роля.  

Мултимедийното представяне на учебния материал ще даде 

отлични възможности за качествено преподаване, 

отговарящо на съвременните изисквания на 

информационното общество. Затова е необходимо да се 

направи организационно-методическо съдържанието на 

курса по въвеждането на иновативен метод за обучение 



включващо информация относно теорията и историята на 

това, което представяме. Целите на обучението с един такъв 

метод задължително е да генерира идеи за историята и 

основните техники, които ще използваме и са свързани с 

изобразителното изкуство. Практики за придобиване на 

теоретични знания и практически умения именно трябва да 

са заложени в такава мултимедийна разработка.  

Фактори, които влияят за обучението и прилагането на 

мултимедия в изобразителното изкуство: 

• Добре обучени и квалифицирани учители или

преподаватели художници, които имат сериозни

практически познания в областта на изкуството.

Задълбоченото разбиране на формите, принципите,

методите, историята и традициите;

• Добре проектирани и планирани програми, които

вземат под внимание детето и юношеското развитие.

Мултимедийните обучения са необходимост за

учениците и студентите за да научат преподаваният

материал по-лесно;

• Институционалните познания в общността и

преподаването с повече часове по изкуства в

образованието;

• Мултимедията да бъде достъпна и смислена за

обучаващите се, чрез повече научни изследвания и

продължаващо обучение.

Новите технологии са неизменна част от обществения 

живот и по този начин, стават необходими в съвременното 

обучение. Необходимо е притежаване на знания и умения за 

използване на компютри в педагогическата практика. 

Решаването на проблемите, свързани с преподаването и 

ученето, създава подходяща учебна среда в съответствие 

със съвременните тенденции в образованието в световен 

мащаб. Широкото прилагане на формите и методите на 



развиващото обучение, както и създаването на проблемни 

ситуации в уроците, стимулират учениците към 

инициативност и самостоятелност в учебната работа. 

Особено внимание и грижи, учителят трябва да прояви при 

организиране на система от самостоятелни познавателни 

дейности с приложения на практика от обучението чрез 

мултимедия, дидактически материали, тестове, 

препоръчителни справочници, научнопопулярна литература 

и др. Учениците трябва да свикнат с особеностите на 

самостоятелното учене. Предвид начина на преподаване, те 

трябва да изпитват удовлетворение от постигнатите по 

самостоятелен път учебни резултати. Следвайки тази 

учебна стратегия, учителят трябва да свиква със своята роля 

на организатор на учебно-познавателната дейност на 

учениците, а те да осъзнаят, че ученето е тяхно лично дело. 

Този метод на преподаване позволява едно по-задълбочено 

и адекватно възприемане на информацията, тъй като 

обхваща различните типове психологична нагласа от 

ученици до студенти, преминавайки дори при лицата със 

СОП. Това е част от идеята да се изгради един правилен 

критерий за оценяване на изкуството и неговото разбиране 

чрез разнообразие от информация поднесена интерактивно. 

По този начин, обучаващите се възприемат една 

естетическа визия и оценка в отношението си към 

изкуството. Голяма част от аудиторията – която се обучава 

често пъти споделя мнението, че не разбира изкуството. 

Отговорът на този въпрос е:  

- “Колкото повече информация и знания имаме за 

изкуството, толкова по-добре ще го разберем и оценим”. 

Така ще можем да погледнем на него с очите на ценител, а 

не на наблюдател без мнение.  



ИЗВОДИ 

Разработването на новият материал на основа 

мултимедийна презентация е един от важните и възлови 

моменти, пряко свързан със системата на учебното 

познание. В зависимост от поставените дидактически 

задачи, които предстоят да бъдат решени, в голяма степен 

зависи каква информация и с помощта на коя медия ще бъде 

представена. Полето за творчески решения тук е най-

голямо. С помощта на презентацията трябва ясно да се 

постави темата, да се посочи целта. В презентацията ясно да 

личат отделните точки, пунктовете на темата, което е 

свързано с правилното структуриране на подточките в 

темата. Трябва да се планират дейностите на 

преподавателите и обучаемите, задачите за самостоятелна 

работа и др. 

Участието в процеса на обучение трябва да е 

активно, а не пасивно. Ефективното учене се основава на 

споделения опит на учениците или студентите. Максимални 

резултати се получават, когато всеки обучаем е способен да 

отразява учебната действителност. Да прави заключения, да 

прилага знанията си на практика. 

Така например, можем да приложим следната 

таблица за мултимедийното приложение в методиката на 

обучение по изобразително изкуство. 

Съпоставка за усвояване на материя и прилагане на 

знания в различните възрастови граници: Предучилищно 

обучение и Основно образование Средно образование 

Висше образование - Използват се материали, техники, 

медийни технологии и процеси, за да общуват идеите и 

опита. Използват се визуални характеристики и 

организационни принципи на изкуството, за да 

комуникират идеи – пълно изследване. 



Таблицата е съставена на база наблюдение през 

учебния период в години 2010-2011г., 2011-2012г., 2012-

2013г., 2013-2014 г. /за 2014 г. до м. април вкл./ Можем да 

класифицираме наблюденията по образование, защото в 

различните страни има различен стандарт. В този случай 

таблицата изразява общите наблюдения на база 

приравняване на образователната степен. Трябва да 

отбележим обаче един сериозен минус в направените 

наблюдения. Това се изразява в материалната база на 

българските училища. Единствено 30 СОУ “Братя 

Миладинови” гр. София изпълняваше стандартните 

изисквания за оборудване. Когато липсва материална база 

не можем да имаме изисквания за въвеждане на иновативен 

метод в обучението дори и уеб базиран да е той. При 

университетите ситуацията е по-различна: знаем, че всеки 

има преносим компютър, таблет или смартфон. Там 

интегрирането на базата данни за определен курс или модул 

за обучение става за не-повече от месец. Стандартите за 

приложение на мултимедията в онлайн обучението 

например на всякъде по света са различни, не само като 

изпълнение и реализация, а също така и като технология, 

която се използва. 

Подобен /на тук представения/ мултимедиен метод 

като част от съвременното иновативно преподаване е вече 

приложимо във водещите университети по света, които 

споменахме. Навсякъде, обаче винаги липсва по нещо от 

цялото. Разработеният от нас метод се старае да обедини 

всички заедно, за да може да бъде използван от всички и 

всеки.  

България сравнена с тези престижни образователни 

институции няма такъв приложим на практика иновационен 

метод. Зотова ще се постараем да го въведем като такъв. 

Интелектуалния потенциал ни позволява да въведем и 



станем част от тази актуална  и необходима за съвременния 

тип обучаващ се. Мястото, което заема страната ни 

сравнена с европейските и др. престижни университети и 

колежи е назад в последните редици. Мултимедийното 

обучение в споменатите университети са вече действащи 

приложения като виртуалната класна стая, мултикултурното 

и съвместо участие и сътрудничество между различните 

образователни институции. Мобилността на учениците 

поставени в това медийно пристранство в което културните 

и исторически връзки нагледно създават урока чрез 

възможностите на компютърните програми и новите 

визуализации.  

Този мултимедиен метод е част от идеята да се 

приобщят и станат част от това виртуално пространство 

учениците и студентите в българските университети. За да 

отговорим на тези съвременни образователни изисквания, 

предложената мултимедийна разработка е едно естествено и 

адекватно решение за обучение чрез технологичния прогрес 

е неговите неизчерпаеми възможности. 

Няколко примера от водещи институции в обучението или 

продължаващото образование, което може да се въведе 

онлайн или чрез посещение на място или и двата метода 

обединени заедно:    

- Избрахме курсове, които са близо до нашата разработка - 

Няма да се спираме на съдържанието на всеки от курсовете, 

а ще ги дадем като пример за методи на обучение: 

“Разбиране и разработване на интерактивна медия” – 

Университетът Харвард, “Древен Рим: град, обществото и 

инфраструктура” Университетът Кеймбридж,  “Как да 

преподаваме онлайн” – Сапфир стиил – софтуер, “Как да 

намалим текучеството на преподаватели” - платформа 

Udemy, “Въведение в изкуството – Концепции и техники” - 



Университет Пенсилвания – платформа Coursera, “Велики 

художници и техните творби” – платформа – Alison, 

KhanAcademy, “Реставрационни теории и методи от средата 

на ХХ-ти век до днес”  - Hornemann Institute – собствен 

сървър към University of Applied Sciences und Arts 

Hildesheim/Holzminden/Göttingen, “Импресионистите: 

Рисуване на модерния живот” - Университет Оксфорд, 

“Младежки магистърски програми за устойчиво развитие” – 

Университет Лунд – Швеция, Международен Институт за 

индустриална икономика и околна среда – Швеция по 

праграма на Юнеско – платформа на YMP /описани са 

подробно над 20 курса с линкове на университетите или 

обучаващата институция/. Идеята на представените курсове 

и системи за обучение е не само да участваме в тях, а и да 

ги създаваме, както и приложим на практика, като 

мултимедийно ги доразвием за българските училища и 

университети.  

Интеграцията на учебно-възпитателния процес 

създава благоприятни възможности да се индуктират 

различни интереси и да се стимулират творческите прояви 

на учениците. Общата педагогика, дидактиката, 

педагогическата психология, естетиката и други научни 

направления, също могат да имат отношение към 

обучението по изобразително изкуство.  

Предмет на методиката е: да изучава и описва обучението 

по изобразително изкуство в различните възрастови групи 

на обучаващите се и в различните му аспекти. Разглеждат се 

всички страни и въпроси на учебно-възпитателната работа. 

Всяка методика е свързана с редица дисциплини, от които 

заимства методи, понятия, предметно съдържание. Връзката 

на методиката с другите дисциплини се определя от самия 

характер на методиката, от нейната отвореност, от нейните 

традиции и натрупан опит.  



ГЛАВА ТРЕТА 

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛЯТ И ПОВЕДЕНИЕ НА 

ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ С МУЛТИМЕДИЯ 

Това поведение се основава на анализа от 

администраторите за обработка на посетителите 

/обучаемите/, в мултимедийна среда. Автоматичен запис на 

потребителската активност в дадена интернет страница 

/сървър/ дава анализ, показва прегледана страница или 

изображение, преглед на видео или аудио. Това позволява 

да се проследи всеки обучаващ, какво е разгледал, колко 

пъти, какво му е направило впечатление, или кое е разбрал 

трудно.  

Това приложение е само за администратора на даден 

уеб сайт, чрез който се обучават лицата с мултимедиен 

проект. Той може да извади статистическа таблица за всеки 

регистриран за обучение и да го предаде на организацията 

провеждаща обучението. Тя от своя страна, според 

извадената статистика да прецени, на кое може да се 

наблегне и кое от материала да отпадне или допълни. Сайта 

дава идентификация за всеки регистриран с потребителско 

име и парола и допуска информацията, до която е определен 

достъпът.  

Свързването и взаимодействието на много и 

различни компютри става възможно, благодарение на вече 

споменатата глобална мрежа Internet. От организационна 

гледна точка тя представлява множество от десетки хиляди 

отделни мрежи, всяка от които се експлоатира и обслужва 

от свой персонал. 

Основните информационни услуги в internet са: E–mail 

(електронна поща); USENET; FTP (обмен на файлове, 

включително програми); TELNET; WAIS; Word Wide Web 

/www/. Благодарение на нея, голям брой потребители от 

различни континенти могат да получават голям набор от 



информация (текстове, чертежи, картини, снимки, диаграми 

и др.). Чрез нея се съставя текст, избира се формат, таблица, 

рисунка, диаграма и др. Power Point дава възможност да се 

съставят презентации. Мултимедията използвана за 

обучение и представена в настоящата разработка е нещо 

повече от Power Point, тя улеснява развитието на учебния 

процес. Подпомага, както дейността на самия преподавател, 

така и бързото възприемане на информация от учениците. 

Усвояването на работа с мултимедийни разработки е от 

особено значение за младото поколение. Това е така защото: 

младите все по-често се стремят към по-приемливи и лесни 

методи в обучението. Те се възползват от предлагането на 

он-лайн обучение от училища и университети по цял свят. 

При него, процесът на преподаване и учене значително се 

облекчава; променят се и неговите основни характеристики.  

Преди всичко, преподавателят освобождава от 

времето си за детайлно разясняване на учебния материал. 

Текстът вече е представен и учещият може сам да намери 

информацията, която му е нужна. Друго голямо предимство 

е възможността учебната информация постоянно да се 

обновява, допълва, както и да се усъвършенства. Това не 

отнема време и отделяне на сериозни субсидии, както е при 

издаването на учебници, печатани на хартия.  

Тук ние не отричаме традиционния метод на 

обучение, а подчертаването на допълнителното приложение 

на мултимедията към приетите стандарти. 

Проектите за научни изследвания показват как 

обучението по изобразително изкуство в учебните програми 

подобрява естетическото развитие на студентите. 

Изкуството, преподавано чрез мултимедия намалява 

негативните нагласи на децата към училище. То може да им 

помогне да развият положително отношение, като 

мотивация, доказване и стремеж. Учителите също 



наблюдават подобряване на студентското поведение и по-

голямата мотивация за четене и пробуждане на интерес. 

Изобразителното изкуство стимулира положителни 

социални взаимоотношения между обучаемите и подобрява 

способността да общуват. Наблюденията в посочените по-

горе университети и институции показват, че 

хуманитарните науки и изкуства преподавани чрез 

мултимедия имат повече въздействие върху студентите. 

Иновативните методи, приложени в областта на 

изобразителното изкуство доказват – духовни, морални и 

културни развития.  

Обучението чрез този мултимедиен метод, който 

разглеждаме, потвърждава актуалността. Описват се всички 

възможности на приложението с което ще работим. Някой 

от тях са: Възможност за преглед на отделните страници 

предварително, моментална връзка за споделяне в 

социалните мрежи, описание на автора на курса и връзка с 

него чрез мейл или телефон, информация и връзка с 

учебната институция, която предлага обучението или 

авторите на определен модул или курс, увеличаване на 

медийния звук или спирането му, увеличаване на шрифта на 

текста или определен пасаж, автоматично прелистване на 

страниците, търсачка вградена вътре за да намерите 

определен пасаж, дума или свързани детайли: при условие, 

че текстът е в електронен вариант, а не сканиран, 

възможност да си запазите определена страница като важна 

и да добавите текст, който посочва какво си запазвате, 

възможност в електронен бележник да си водите записки по 

време на четенето, които се съхраняват докато не ги 

премахнете и др. 

Проблемът подчертава формирането на емоционална 

и художествена компетентност в мултикултурна среда. Това 



става с комуникирането в уеб базирани форуми за дискусии 

при обучението. 

Там преподавателят може да зададе темата, а 

обучаващите се да дискутират и да изразяват мнение. Също 

така, могат да прилагат различни файлови формати за да 

онагледят становищата си. Преподавателят трябва да е 

подготвен да координира всички настоящи и бъдещи 

дейности. Да прилага научни изследвания в областта на 

образованието по изкуства чрез активна мрежа от 

художници и педагози. Това се налага, защото примерите на 

различните учители дават повече информираност. 

Практическите умения могат да се представят визуално и 

атрактивно.  

Традиционните методи на преподаване е необходимо 

да бъдат допълнени – не заменени от мултимедийно 

преподаване. Има много полезни методи на преподаване с 

които да се разпространява обучението на учениците. 

Основното обучение трябва да включва два основни 

компонента: изпращане и получаване на информация.  

Всеки нов метод за комуникация допълнен с 

мултимедия, може да служи и да се приложи в 

преподаването. Използването на иновативни методи в 

образователните институции е потенциал за подобряване на 

образованието.  

Дава предимство и възможност на хората да 

осъществяват идеите си в преподаване чрез мултимедийна 

разработка. Тя е светлина, която показва правилната посока 

на познавателните способности при обучаемите. Целта на 

образованието при студентите мотивира грамотност в 

дадена област, допълва обосновка в мислене, разбиране и 

израстване в различни сфери на познанието. Когато е 

налице готовността за промяна, има надежда за напредък 



във всяка област. Креативността може да бъде разработка с 

иновационни предимства и за ученици и за преподаватели. 

Традиционните и иновативните методи на преподаване са 

критично разгледани, защото настъпват промени в 

получаването на знания за начина по който се преподават. 

Идентифицират се силните и слаби страни на всяка 

методика. Вероятно винаги са възможни изменения, но те 

могат да бъдат включени в традиционните методи.Едно 

сравнение: „Чувам и забравям. Виждам и вярвам. Правя и 

разбирам“. – Конфуций 

Тези думи на Конфуций, могат да се приложат като 

съпоставка за иновативният метод използван от нас. Всичко 

обединено в едно цяло. В тезата, която защитаваме тук, ние 

се фокусираме върху използването на мултимедийната 

технология, като иновативно преподаване и учене. 

Преподавателят може да използва мултимедия за да покаже 

съдържанието на материала. Тя ще помогне на учителят да 

представи материята на изобразителното изкуство по начин, 

който се използва в различните медийни елементи. Тези 

разработки могат да бъдат преобразувани в дигитална 

форма, модифицирани и персонализирани за окончателният 

вид. Чрез включване на цифрови мултимедийни елементи в 

проекта, студентите могат да учат по-добре, тъй като те 

използват няколко сензорни реда и условия, които ще ги 

направят по-мотивирани. Така те могат да обърнат повече 

внимание на информацията и лесно да я усвоят. 

Създаването на мултимедийни проекти е 

предизвикателство, което задоволява образователните 

потребности. Съществуват много мултимедийни 

технологии, които са достъпни за разработчиците, да 

създават тези новаторски и интерактивни мултимедийни 

приложения.  



Друго предимство при обучението с мултимедийни 

проекти в класната стая, зала, или виртуална класна стая е, 

че когато учениците създават мултимедийни проекти или се 

обучават чрез тях, са склонни да направят това в екип. 

Работейки в екип, учениците ще се научат да работят в 

сътрудничество, използвайки общите умения и 

разнообразие от дейности, за изпълнение на проекта. 

Навсякъде по света, технологиите чрез мултимедийното 

преподаване и представяне на даден материал и тема, 

драстично променят начина, по който студенти, 

преподаватели и учащи работят. Преносимите компютри, 

безжичният интернет, телефони с интернет приложения, 

таблетите, цифровите камери и др. революционизират 

живота около нас, като го правят по-динамичен.  

От изложеното по-горе, можем да направим 

заключение, че мултимедийните технологии и 

комуникация, с повече иновации в областта на 

преподаването, правят драстична промяна от старата 

парадигма на преподаване и учене. В никакъв случай обаче, 

не трябва да отхвърляме традиционните методи, а само да 

ги доразвиваме. Друг аспект на мултимедийното обучение е 

изработка на уеб страница с това приложение /когато е уеб 

базирано/. Учениците трябва да се научат как да защитят 

личните си данни и неприкосновеността на личният живот и 

на другите. Говорим за регистрацията при обучения и 

данните, които се предоставят там. Новите технологии за 

които говорим са хубаво нещо, но също така и достатъчно 

скъпи и за това не могат да се въвеждат навсякъде в 

училища и университети. За съжаление, много учители и 

училища не разполагат с необходимите ресурси за тези 

инициативи. Технологиите трябва да намерят приложение 

първо в големите библиотеки. Така желаещите ще се 

запознаят с препоръчаната от преподавателите литература и 

изтегляйки я веднага на компютъра си ще я използват. 



Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ - 

София е поела от няколко години инициативата за 

дигитализиране на цялата база от картотеката и. 

Електронните ресурси ще трябва да се разработят в 

направление достъп с регистрация и начини за заплащане на 

подобна услуга при достъп. Да се помисли върху таксите на 

ученици и студенти. Най-важно е да има информираност и 

достъп до информация. На всеки се е случвало 

преподавател да му препоръча дадена литература. Оттук 

започва проблемът. В библиотеката обикновенно учебното 

пособие е взето от друг читател или липсва. При 

книгоразпространителите същото заглавие вече е 

изчерпано. Тогава то може да бъде открито на недостъпна 

за обучаемите антикварна цена.  

Life long learning 
Изключително важно е педагозите по изобразително 

изкуство да получават знания, да придобиват опит и 

умения, колкото е възможно повече. От решаващо значение 

е също така, преподавателите да работят с колегите си от 

други предмети и области.  

Разглеждайки всички предложени в мултимедията аспекти, 

обучаемите могат да постигнат своите лични и 

професионални цели - в настоящето и бъдещо развитие.  

Образователната концепция “Учене през целия живот” (или 

непрекъснато образование) открива възможности пред 

конкретния човек за динамичен и смислен живот, за лична 

професионална кариера и добри перспективи. Динамиката 

на съвременната икономика налага постоянно повишаване 

квалификацията на хората, усвояване на нови знания и 

умения с цел по-голяма приспособимост към нуждите на 

трудовия пазар. Ученето през целия живот не само спомага 



за поддържане на висока конкурентоспособност и на 

потенциални възможности за осигуряване на заетост, но то 

е и най-добрият начин за борба със социалното отхвърляне. 

Заетостта очевидно е ключовият резултат от успешното 

образование, но социалната интеграция е нещо повече от 

една добре платена работа. Всеки човек трябва да може да 

се възползва от откритите образователни перспективи по 

свой собствен избор, което означава, че системите за 

образование и обучение трябва да се приспособят към 

индивидуалните потребности и търсения. “Затова 

училищата, институциите на висшето образование и 

неправителствените организации трябва да подготвят 

работната сила за учене през целия живот, което излиза 

извън рамките на консервативната образователна 

система и включва неформално обучение”. “Като развиваме 

ефективни партньорства между университети, работодатели 

и неправителствени организации за практическата 

реализация на непрекъснатото образование. Подсигурим и 

насърчим достъпа до различните форми на непрекъснато 

образование с цел придобиване на необходими нови 

умения. Предложим нови подходи и стандарти в 

преподаването и ученето, които следват и прилагат в 

България световните стандарти за учене през целия живот. 

Разработване система за оценяване и валидизиране на 

ученето през целия живот и Национална квалификационна 

рамка за учене през целия живот, която да отчита 

резултатите от обучението”.  

Качеството на изобразителните резултати, зависи от 

умението на учителя да съчетава различните методи и 

похвати в подходящо съотношение. Това поставя пред 

всеки изискването системно да се самоусъвършенства, да 

обогатява набора си от методи и похвати и да повишава 

художествено-изобразителната си подготовка. Установено 

е, че повечето от дистанционните обучения по 



изобразително изкуство, е предпочитан метод и като лекции 

и като виртуална класна стая. Тези лекционни курсове не се 

различават от традиционните курсове. В същото време, 

нуждата от инструктори и преподаватели е по-голяма, в 

сравнение с един преподавател по определен курс в 

традиционното преподаване. Целта е да се увеличи броят на 

студентите, които не могат да присъстват по една или друга 

причина на лекции /очни/. Таксите трябва да бъдат по-

ниски. Така се увеличават и приходите на учебното 

заведение, както и възможността да назначи повече 

преподаватели при реализиране на учебният процес. 

Подходът през последните десет години в Германия, 

Франция, Белгия, Англия и Италия е преподавателският 

състав да премине специализиран курс, включващ уеб 

базирани приложения и администрация на обучение през 

интернет. Мултимедийните технологии често вече се 

разработват от самите преподаватели и така не се налага да 

бъдат използвани допълнителни кадри за това. Така 

университетите и училищата получават по-голяма субсидия 

от такси за обучение и повече желаещи да се запишат там. 

Какво получават и какво да очакват обучаващите се, 
чрез метода на мултимедийното обучение? 

Лекции - Това включва всяко предаване на знания, 

чрез аудио или визуални презентации, които са предимно 

еднопосочни /в накой случаи и разработки двупосочни/. 

Тези лекции не са ограничени до традиционното обучение. 

Дискусии - Използване на видео, аудио и документи. 

Конферентните технологии могат да бъдат използвани за 

насърчаване на дискусиите, които помагат на студентите да 

разберат, анализират, синтезират и оценят знанията, които 



се преподават. Проекти - Самостоятелните кандидати или 

екипи от ученици, прилагат пряко уменията, които са 

постигнали. В зависимост от разработката на мултимедията, 

контактите и обратната връзка с преподавателите е 

задължинтелна, дори и за самостоятелни проекти.  

Мултимедията при обучение на лица със 
специални образователни потребности /СОП/ 

/Разработване на мултимедия за лица със СОП/ 

Специалното образование е вид обучение, което е 

насочено към индивидуалните различия и изискванията на 

ученици със специални потребности. Статистически, най-

често срещаните форми на специални потребности са 

увреждания, които са нарушения при специфични аспекти 

особено на четенето. Когнитивните увреждания съставляват 

около половината от всички специални образователни 

потребности - толкова, колкото всички останали видове, 

взети заедно. Малко по-малко разпространени са речевите и 

езикови нарушения, интелектуални затруднения и 

хиперактивност с дефицит на вниманието (ADHD) или 

освен когнитивни увреждания, комуникационни 

предизвикателства, емоционални и поведенчески 

разстройства, физически увреждания и увреждания на 

развитието. Учениците с тези видове специални нужди е 

необходимо да се възползват от допълнителни 

образователни услуги, като например различни подходи 

към преподаването, използване на технологиите - 

специално адаптирано преподаване чрез мултимедия 

“специални учебно-технически средства и апаратура, 

дидактически материали, учебни помагала, специализирани 

софтуери и други“. 

Не трябва да забравяме, че не всички лица от 

възрастовите групи при обучение имат равнопоставеност. 

При тях е характерно, че по една или друга причина се 



появяват пречки в усвояването на учебния процес. Често и 

финансовите състояния на обучаващите институции не 

позволяват допълнително стимулиране на учебния процес. 

Интегрирането на лицата със СОП - /специални 

образователни потребности/ е формата на обучение, при 

която за тях се съставят планове за техните индивидуални 

способности. Уврежданията при тези лица са от различен 

характер като: 

• зрително или слухови увреждания – сензорно

увреждане,

• физически увреждания,

• говорно-езикови нарушения

• интелектуална недостатъчност

Всички тези увреждания приети поотделно или

заедно, допринасят за несправяне на лицата с 

общообразователният минимум. Тук мултимедийното 

обучение може да повлияе толкова много в начина на 

обучение към тези лица, колкото те не са в ограничение от 

архитектурна или изградена специално за тях среда. 

Необходимостта е лицата с увреждания да могат да бъдат 

сред техните връстници. Да могат максимално да се 

приравнят с обучението и постигнатите резултати, като 

обща задача на всички. Системата за приобщаващо 

образование трябва да се промени така, че да отговори 

адекватно на потребностите на лицата със СОП. Това може 

да се осъществи с отделните нужди при всички, които са 

засегнати от подобен проблем. Той е проблем на 

обществото и чрез мултимедийното обучение, може за 

индивидуалните случаи да се разработват проекти и 

програми. Именно те ще помогнат на обучаемите лица със 

СОП, да имат достъпност в преподаването и формата на 

учебния материал. Мотивацията и интересът на тези лица, 

може да бъде повишен чрез предлагането на мултимедийно 

обучение - /он-лайн/, видео-конферентни връзки, 



задължително участие в учебни форуми и практики, в 

тестов и друг вид. 

Правилният подход за съставяне на подобна 

методическа мултимедия ще варира в зависимост от 

следните видове фактори:  тежестта на увреждането, 

нивото на ресурсите в дадено училище, например брой на 

ресурсните учители, наблягане на съвместната работа 

между учителят по предмет и ресурсният учител. Важен 

фактор е съставянето на програма с която МОН да помогне 

за допълнителната квалификация на учители, родители, 

възпитатели и други доставчици на социални услуги. Така 

обединените усилия по програма за деца със СОП не биха 

били напразни. В повечето развити страни, възпитатели и 

учители подхождат с модифициращи методи на 

преподаване и среда, така че да представят максимален 

брой от учениците със СОП - общообразователна среда . 

Интеграцията може да намали социалните стигми и 

подобряване постиженията на много ученици.  

Приобщаването на учениците със специални нужди 

да прекарват цялата или по-голямата част от деня в 

училище с ученици, които нямат специални нужди. Това е 

подход, но той трябва да се допълни с помощна 

мултимедийна методика. Защото интегрирането може да 

изисква съществено изменение на общата учебна програма, 

повечето училища да я използват само за избрани ученици с 

леки до умерени специални нужди, които се приемат като 

най-добра практика.  

На всеки ученик със СОП е необходимо да бъде 

съставен индивидуален учебен план /ИЕП/, което отличава 

специфичните му нужди. Затова софтуерът за подпомагане 

на обучението трябва да бъде съставен -гъвкав с 

възможност за корекции.  

Учителите е необходимо да имат познания за 

редакция на софтуера и да имат възможност да добавят в 



програмата специфични и необходими за индивидуалния 

план материали.  В развитите страни като Дания, Швеция, 

Норвегия и Германия има вече програми за четене като 

например: Wilson Reading Program and Direct Instruction.  

Ръководейки се от постиженията на учениците, 

учителят ще бъде в състояние да определи дали материалът 

е твърде труден или лесно усвоим. През периода 2008-2014 

беше наблюдавано лице със СОП по време на обучението 

си. Неимоверните усилия, които полагаше правеха животът 

му не само труден а и в определени моменти, а и много 

тежък. Лицето имаше засегнати говорни функции и от 

церебрална парализа - частични увреждания на опорно-

двигателния апарат, зрителни увреждания, слухови 

увреждания и отчасти засегнати движения на ръцете.  

Даваме този пример, защото мозъчните функции на 

лицето не бяха засегнати, това, че имаше забавяне в говора 

и други проблеми се получаваше съвкупност от необходима 

специална помощ за работа с него. Направихме проба с 

елементарини мултимедийни разработки да помогнем във 

всяко едно отношение, което беше по силите ни. Наистина, 

получаваше се. Лицето със СОП се справяше бързо, като 

пишеше с по няколко пръста на комптъра си. По-бързо се 

справяше и със усвояването на материала, а много лесно 

изпращаше отговорите на електронни пощи и попълваше 

тестове лесно  - он-лайн. Това доказва, че мултимедийната 

среда, като обучение е подходаща за почти всички с 

подобни проблеми. 

При зрителните увреждания се наблягаше на аудио 

файлове, записани на обикновен диктофон и пренесени в 

мултимедийна среда. При слуховите увреждания се 

наблягаше и на текстове в помощ на записаното аудио. Така 

лицето имаше възможност да прослушва многократно 

записите, когато очите му се изморяваха. Компютърът в 

това отношение беше един незаменим помощник, защото 



неможейки да държи химикалк,а лицето се справяше бързо 

с писането на клавиатурата. 

Учителите често срещат увреждания при ученици 

като: трудности в обучението, нервна превъзбуда, дефицит 

на внимание, хиперактивност,  интелектуални затруднения, 

поведенчески разстройства,  физически и сензорни 

увреждания.  

За разлика от простата периодична разсеяност, 

повишената активност, отразява проблем в начина на 

функциониране на нервната система и никой не може да 

знае точното естество или причините на проблема.  

Има много специфични техники, които могат да 

помогнат в обучението на ученици с леки или умерени 

умствени увреждания, но повечето от тях могат да се 

обобщят в три основни стратегии, както следва:  

1. Дайте повече време и практика, отколкото обичайното за

останалите ученици. 

2. Вграждане на дейности в контекста на ежедневието,

където е възможно. 

3. Включете учениците със СОП в социални и учебни

дейности.  

Какво да направим за да подобрим учебния процес и да сме 

наистина полезни на децата със СОП? 

В много области на учебната програма, е необходимо 

да се добави мултимедийно обучение. Няколко довода за 

това: 

1. Вниманието на учениците се насочва към нещо, различно

от обичайното. 

2. Мултимедията може да бъде забавна и в същото време

обучителна. 

3. Както знаем - интерактивна мултимедия се нарича всеки

софтуерен продукт в който по подходящ начин се 

обединяват аудио-видео технологии, текст и анимация, с 

цел да мотивират потребителите и да привлекат тяхното 



внимание. За щастие, има вече съществуващи материали, 

които са опростени, но също така са подходящи за работа и 

приложими при по-големите ученици.   

За разлика от 2005 година до сега, мултимедийните 

технологии са се развили много, не всичко е PowerPoint 

презентация от стандартния пакет на Microsoft Office. 

Специални образователни учители, специалисти, ресурсни 

учители, често могат да помогнат в намирането и в 

разработване на ефективни начини за използване и 

прилагане в новите технологии.  

Необходимо е повечето учители или поне учителите 

работещи с деца със СОП да имат познания по php, html, 

Photoshop, Dreamweaver, Adobe Flash, Director MX, Audacity 

и др.  Накратко с тези програми, преподавателите с месечни 

курсове и с течение на времето, биха могли сами да 

създават обучителни модули. Посоченият софтуер 

обработва видео, аудио, текст и анимация и обхваща 

уменията и техниките необходими за създаването на 

професионално изглеждащи видеоклипове, визуални 

ефекти, анимирани графики и много други.  

При условия, че повече хора работят с използване на 

Adobe Flash и ActionScript 3 езика за програмиране, ще има 

възможност и за създаване на методики - мултимедийно 

създадени. Подходът е много практичен, а учителите ще 

изпълняват различни упражнения до разработване на 

окончателен проект. Това е една тенденция чрез Adobe Flash 

и ActionScript 3 да се работи за прототипи на мултимедийно 

развитие. Придобитите знания биха могли лесно да се 

реализират в конкурентни платформи като 

HTML5/JavaScript или Java. 
Предимствата на интерактивната мултимедия при 

изброените дейности, са очевидни. Например, при 

тестовият материал или обучение по изобазително изкуство, 



обучаемият има достъп до голям брой ресурси - 

включително - енциклопедични или нагледни,  които биха 

били невъзможни при традиционното обучение. Що се 

отнася до създаването на графични изображения, то там 

учащият има значително по-големи възможности, отколкото 

при работа върху хартия. Компютърните мултимедийни 

книги, предоставят на учащите възможност за интерактивно 

обучение, в което освен текстови, са включени и аудио (и 

видео) учебни материали. При качествен подбор на тези 

материали, учащите усвояват новата информация по-

ефективно, бързо и достъпно поднесена. Книгите могат да 

се считат за нелинейни, ако страниците се достъпват 

непоследователно. Терминът "клип", ако не се използва 

изключително, за да опише фотография на действията, е 

двусмислен в мултимедийната терминология. Видео - често 

се използва за описание на файловия формат, формат на 

доставка или презентационен формат вместо "кадри", които 

се използват, за да се разграничи фотография от действията 

/от "анимация"/ на образи в действие. “Мултимедията 

може да бъде разделена на линейна и нелинейна. Линейната 

включва прогресия без възможност за навигация от 

потребителя като кино представяне. Нелинейните 

използват интерактивен контрол” Именно втората по вид 

- би била най-полезна за обучението на деца със СОП. Те 

сами ще могат да управляват с мишката всеки от бутоните, 

представен по един или друг начин, анимиран, с картинка 

или текст. За децата със зрителни увреждания биха били 

полезни друг тип мултимедийна разработка - звуковата. Там 

контролът и навигацията се извършва гласово с 

подходящата програма /съществуват подобни програми при 

незрящите хора/, именно такива могат да се използват 

безпроблемно за тези дейности.  
При децата със слухови проблеми може да се 

съчетава текст и видео с картинки, отново приложимо. В 



областта на образованието в много от развитите страни, 

мултимедията вече успешно се прилага и се използва за 

производство на компютърно-базирани курсове за обучение 

на лица със СОП. Така се издават също енциклопедии, 

справочници както и алманаси. Тази технология на 

обединени текст, видео и звук, представена интерактивно, 

позволява по различен начин на учениците /родителите и 

учителите/ да преминат през серия от презентации, текст за 

конкретна тема, както и свързаните с илюстрации в 

различни информационни формати. Възможностите за 

обучение и инструктаж са почти безкрайни, добре е обаче 

да се съобразим с изискванията за кого представяме 

софтуерната разработка и за каква възрастова граница. 

Методът представлява набор от ясно определени процеси, 

които се интегрират, за да се подкрепят  предвидените 

резултати в развитието на мултимедийни продукти и 

системи за обучения на деца със СОП. Идеята за 

сближаването на медиите, също се превръща в основен 

фактор в образованието и помощ за децата с увреждания.  

Преподавателите трябва да помислят, как да се 

усъвършенства системата на образованието и да се подобри 

практическата възможност на учениците с увреждания. Те 

са главно звено в системата и от тях е необходимо да 

започне сериозното използване на софтуерни разработки. 

Обучението на деца със специални образователни 

потребности ще им донесе по-голямо взаимодействие с 

учителите, защото мултимедийното преподаване е по-

интуитивно, отколкото старите начини. През 21-ви век не 

трябва да се отказваме от иновации в помощ на децата с 

тези проблеми. Нека не забравяме, че грижата за всички 

тези лица е на всички нас. 

Създаването на специални софтуерни разработки, ще 

бъде един нов подход към лицата със СОП от най-ранна 

възраст, до преходът им във висшето образование. Най-



важният момент, който предлагаме със специализирана 

мултимедия в организацията за учебно-възпитателния 

процес е включване на мултидисциплинарни екипи в 

разработките на програми. В тези екипи може да бъдат 

включвани: специални и социални педагози, учители с 

дългогодишен опит и практика и специалисти от всяко 

направление в конкретните случаи. Не трябва да забравяме 

и ролята на родителите подпомагащи дейностите на децата 

със СОП. За тях следва да бъде създаден модел за обучение 

в училища, центрове и университети, в които родителите да 

преминат курсове за работа със мултимедийни технологии 

и интернет базирани приложения. Така, родителите ще имат 

възможността да бъдат в пряка полза при обучението и 

приложенията на мултимедийните разработки.  

Изводи при обучението с мултимедийни 

разработки на лицата  със СОП 
Принципите на интегрираното обучение са: 

индивидуалност, ранно въздействие, комплексност, 

екипност, вътрешна и външна координираност. 

- Индивидуалност - изработена индивидуална 

програма за лицето /лицата/, в чиято основа стои самото то 

/те/, а не абстрактни норми. 

- Ранно въздействие - колкото по-рано започне 

целенасочено въздействие и подпомагане на развитието, 

толкова по-голяма част от проблема ще бъде компенсиран. 

- Комплекстност - всички процеси, свързани с 

развитието са обвързани, затова не може да се работи само 

върху една част от тях. Необходимо е комплексно 

въздействие, защото развитието на едни функции и 

процеси, води до развитието на други такива. 



- Екипност - интегрираното обучение, като 

съвременна форма, възприема изцяло безприкословно 

принципа за екипност на въздействието. Работата в екип на 

различни специалисти, както по-горе посочихме, помага за 

всестранното обучение /свързано е с принципа за 

комплекстност/, успява да избегне пренебрегването на 

важни страни от развитието на лица със СОП и осигурява 

непрекъснатост на процеса. 

- Вътрешна и външна координираност – тя е свързана 

с екипния прицип и предполага синхронизиране на работата 

от страна на специалистите, родителите и лицето със СОП. 

Мултимедията е една от най-значимити насоки в 

развитието на компютърната техника, след появата на 

персоналните компютри. Доказателство за това са 

разнообразните CD и DVD дискове, приложни продукти, 

обучаващи и развлекателни програми. След като говорим за 

дисковете, незавсимо дали са CD-R или DVD-R, трябва да 

изтъкнем още няколко от предимствата на този тип 

обучение на ученици със специални образователни 

потребности. 

1. Мултимедията може да работи на компютър, таблет,

смартфон. 

2. Мултимедията може да бъде публикувана на сървър и да

се използва он-лайн. 

3. Мултимедията може да бъде прожектирана с

презентационни средства, което я прави сериозен 

инструмент за привличане и въздействие на съзнанието и 

вниманието.  

Помощта на децата със затруднения в ученето трябва 

да се основава на специални учебно-технически средства, за 

да постигне своите образователни цели. В ерата на нови 

технологии, следва да се гарантира достъпност на 

съдържанието в мултимедиите, разработени специално за 



лицата със СОП. Тази достъпност може да бъде не само 

чрез представяне от страна на учителите, но и въведена чрез 

интернет, както и с използването на софтуерни приложения. 

Целият процес на проектиране, следва да е замислен да 

отговаря на специалните образователни потребности на 

обучаемите. Решението е единство между методите, 

прилагането им и законите от които зависи реализацията.  

Държавните образователни изисквания са основа, 

върху която учебното съдържание по изобразително 

изкуство се интерпретира от преподавателите за създаване 

на модел за учебен процес. Разработването и реализирането 

на активни форми и методи на обучение, трябва да 

съответстват на съвременните постижения в 

изкуствознанието и художествената практика. 

Изобразителното изкуство обучава и гарантира 

необходимият обем от знания и те са приоритет в 

създаването на мултимедийни приложения. Това ще 

спомогне и за бързото адаптиране на преподавателите по 

изобразително изкуство към изискванията на съвременното 

училище. Уеб-базираното обучение може да бъде гъвкава и 

рентабилна алтернатива на класната стая за обучение, но тя 

може да бъде колосална загуба на време и пари, ако не се 

изпълнява правилно. Един от най-големите проблеми, пред 

които са изправени университетите в он-лайн обучението е 

интерактивността, в режима на софтуерните решения и 

продукти.  

Тъй като разходите за технологии намаляват /вече 

има безплатни решения за он-лайн обучение/, много 

университети намират начин за допълване на обучението от 

класната стая в дистанционна форма.  

Уеб-базираното обучение е сериозно преосмисляне на 

ефективността.  



В светлината на увеличеното търсене за образование, 

тази база дава нови възможности за повишаване на 

квалификацията с приложение на най-новите технологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Времето е съхранило късчета история, предмети от 

ежедневието, следи от жестоки битки и невероятен разкош 

на империите. Стенописните парчета от украсата на 

храмове и манастири, оцелели през вековете са нашето 

културното богатство. Ако погледнем света без него, ще 

ограничим въображението и мисълта си само до близкото 

минало, без критерий за съпоставка между гениалност, 

постижения и посредственост.  

Разкритията на всеки нов обект, обогатяват и разширяват 

познанията ни. Постиженията в областта на 

изобразителното изкуство и по-специално стенописите на 

братя Михаил и Христо Благоеви, бе целта на това научно 

изследване и представено чрез нов тип мултимедия в 

обучението.  

Проследихме развитието на техния уникален по рода си 

стил, който започва плахо и усърдно, преминавайки в онази 

пламенност и подробност в детайлите, характерни за 

четката на зографите от балканския регион.  

Двамата зографи са прецизни и отдадени на работата си. 

Предварителните скици говорят за огромния труд, който са 

извършили преди преминаване към същинското 

зографисване. Начинът им на работа е бил изразителен и 

бърз, сякаш четката е изпреварвала скоростта на мисълта. 

Завиден е броят на църквите изографисани от тях.

Метафоричността на посланията е изразена с онази 

директност, характерна за диалога в ежедневието. Подобна 



аналогия откриваме и в стила на Мазачо – ранния 

италиански Ренесанс. 

Михаил и Христо Благоеви са художници с 

ренесансово мислене и модерно за своето време решение за 

стенописните украси в църквите. Тяхното изкуство и 

постижения са уникални със съвременното мислене. Ако 

направим сравнение със стенописите на останалите зографи 

творили през същите години, ще открием повече разлики, 

отколкото сходства в полза на двамата братя.  

Наивитетът на възрожденските майстори е особено в стила 

им, защото и при двамата художници, по начина на 

омекотяване на цвета с добра техническа умелост, не може 

да бъде отминат и незабелязан в творбите им. Съчетаването 

на много качества с безспорен талант, придават на 

творчеството им стойност, която има не само местно и 

национално значение. Това допринася за уникалност в 

развитие на строг художествен стил, модифициран в 

индивидуален похват към сакралност в изобразителното 

изкуство. Определени исторически събития през вековете, 

налагали забавяне във времето на израстването на един или 

друг стил в изкуството, или създаването на нов. 

Разглеждайки като цяло, живописта на Тресонечките 

зографи - Михаил и Христо, виждаме едно завещание от 

тяхна страна за изобразителното изкуство. Наблюдаваме 

животът им, как преминава от сцена в сцена, пред очите ни 

в техните творби. Запечатал лекото движение на четката, 

която е спряла за да си отпочине ръката, готова сякаш след 

малко да продължи отново. 

За осъществяването на процеса на е-Learning е 

необходимо наличието на средства за комуникация. Това 

поставя тази форма за придобиване на знания в пряка 

зависимост от нивото на развитие на информационните и 

комуникационните технологии.  



Създадената мултимедия, има за цел да помогне на 

учениците и студентите да разберат съдържанието и 

смисъла му, а не само да ги въвежда в игри или тестове, 

които в повечето случаи ги прави безинтересни и скучни. 

Всяко произведение в мултимедиен урок е 

представено с текстово обобщение, коментар, изображения 

или филми, в които да се открие информация чрез 

аудиовизуални презентации.  

Предимствата на мултимедийното обучение включва и 

възможността да бъдат интегрирани и деца със специални 

образователни потребности /СОП/.  

Дистанционната форма на обучение е много 

ефективен метод с прилагане на мултимедийни урочни 

единици. Ученици и студенти с физически увреждания биха 

имали ефективен диалог с класа, при видео-конферентна 

връзка. Това дава възможност за индивидуалното участие, 

представянето на снимки или включването с говор или 

текст. Този съвременен метод на обучение е независим от 

място и време. Обучаваните могат да се включват в удобно 

за тях време /при мултимедийна презентация/. При 

дистанционното обучение, обучаващите се не са зависими 

от километричните отстояния. Не е необходимо да 

присъстват на дадено място, защото обучението се 

извършва в мултимедийна среда. Виртуалното пространство 

се превръща в реално пространство на диалог между 

преподаващ и обучаем.  

За учебно-познавателният процес по изобразително 

изкуство е характерно да използваме нововъведения чрез 

мултимедия. Да прилагаме специфични модули с 

интегриране, които до голяма степен да спомагат за 

пълноценното реализиране на образователните и 

възпитателните цели. В методиката на обучение по 



изобразително изкуство, методите и похватите се определят 

като начини за организация и провеждане на учебно-

познавателният процес. Чрез тях се овладяват определени 

знания за изобразителните изкуства, осигуряват се 

възможности за прояви на индивидуални изобразителни 

умения и способности, провокира се творческата дейност на 

учениците. 

Наблюдението, беседата, разказът и лекцията се 

онагледяват в едно цяло – мултимедия. Самата 

демонстрация или онагледяване, кое как се прави, също 

може да бъде презентирано чрез мултимедия.  

Наистина този вид обучение има и своите минуси като: 

самостоятелната изобразителна дейност, трябва да е под 

ръководството на преподавателят т.е. да е тясно обвързана с 

целта и задачите на урока, с подбора и участието на 

различните методи и похвати на обучение, с материално-

изразните особености на използвания вид изобразително 

изкуство, с приложените форми на работа и с редица други 

многоаспектни фактори. Уточняваме, че това може да се 

направи и с видео-конферентна връзка, за да може да бъдат 

приложени различните учебни похвати като: обяснение, 

указание, съвет, обсъждане, корекция и др. Минусов фактор 

е, че няма как преподавателят да докосне четката на 

обучаемия или платното, моливите или графичното 

изображение, затова мултимедийният проект следва да 

завършва с практически занимания на място в зала, или 

галерия при определените видове изкуства. 

Възможностите на компютърната техника трябва да 

обединява по ефективен начин информацията в 

дигитализиран вид, подходящ за учебни цели, защото 

помага на човек по-добре да възприема подаваната към него 

информация със сетивата си.  



Мултимедията е технология, която осигурява 

възможността за интерактивно използване и 

взаимодействие на медии от различен тип. Тя осигурява 

високо качество при максимална гъвкавост и достъпност на 

обработката на изходния продукт за обучение. 

Мултимедията е алтернатива на традиционните методи на 

обучение. Обучаващият решава проблема в среда, 

максимално близка до реалната, макар и в повечето случаи 

виртуална.  



ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Събрана е достатъчно информация с направените

открития, които са представени в мултимедия,

приложима в обучението по изобразително изкуство.

2. За първи път се представят нови данни за дванадесет

църкви: /храм “Св. Никола” с. Нови Хан – Софийско,

храм “Св. Неделя” /Св. Крал Стефан/ - гр. София, храм

“Всех Святих” с. Чепинци – Софийско, храм “Св.

Архангел Михаил” с. Доброславци – Софийско, храм

“Св. Троица” с. Лясково, храм “Св. Георги” с. Климент

/Овчеларе/, храм “Св. Никола” гр. Клисура, Храм

“Успение Богородично” гр. Клисура, Храм “Св. Св.

Кирил и Методий” с. Душанци, храм “Св. Николай

Чудотворец” с. Негован – Софийско, храм “Св. Димитър

с. Винарово” /Курт Бунар/, храм “Св. вмч. Георги” в с.

Хрищени/  в които зографите са работили.

3. Допълват се нови разкрития за родословието на

Благоевия род, храм “Св. Троица” в с. Мировяне –

Софийско, храм “Св. Николай Чудотворец” с. Негован –

Софийско, храм “Св. Димитър” с. Знаменосец –

Старозагорско, храм “Св. Илия” с. Антон /Лъжане/, храм

“Св. Теодор Тирон” гр. Стара Загора, Кичевски

манастир “Св. Богородица – Пречиста” – Македония,

допълнени със сведенията на внукът на зограф Христо

Благоев.

4. Прави се художествен анализ в развитието на живописта

в творчеството на зографите Михаил и Христо Благоеви,

допълнен от консервационно-реставрационните намеси

и сведенията от внукът на зографа Христо.

5. Всички документи свързани със зографите Михаил и

Христо Благоеви, снимки, свидетелства, писма, скици и

др. се показват за първи път.



6. За първи път се показват и представят много нови

неизследвани документи и ерминията на единият от

зографите Христо Благоев.

7. Преставени са класическите методики за обучение и

доразвити в мултимедийна среда.

8. Направена е съпоставка сред учебните занятия при

различни възрастови групи и начин на приложение на

мултимедийни продукти при тях. Така се добавят

различните отправни точки, мнения, които допълват

фактите, подпомагащи изследването в подкрепа на

научната теза.

9. Направени са необходимите основни изводи, отнасящи

се до целта на научното изследване и поставената теза. В

защита на направените открития, чрез публикации на

мултимедия, документални филми и популяризиране се

показват възможностите, които те предоставят при

обучението по изобразително изкуство на различни

възрастови групи.

10. Разгледани са други международни практики и е

определено в сравнителен аспект мястото на България

сред тях във въвеждането на мултимедийно обучение.

11. Дават се примерни практики за работа с лица със

специални образователни потребности /СОП/ и

приложението на мултимедийното обучение като

разработка за тях.

12. Резултатите от дисертационното изследване могат да

послужат като идеи за практическа работа с ученици и

студенти. Те могат да бъдат мотивация за бъдеща

изследователска дейност, свързана с разширяване

възможностите на преподавателската и практическа

работа по изобразително изкуство и за формиране на

компетентни личности.



ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Николов М., Ангелите – безплътни сили небесни, в.

„Софийски занаяти“, Бр. 5/май 2006. 

2. Мултимедийните технологии в помощ на обучението

на ученици със СОП. (под печат)

3. Нови приложения на материали в областта на

консервационно-реставрационните намеси по

дървесина и живопис - /Консервационно –

реставрационно документиране, проучване и

решения за възстановителни намеси за иконостаса с

иконите в храм “Св. Троица” кв. „Кубратово“ –

София/. (под печат)

ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ И МУЛТИМЕДИЯ НА 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

1. Българска Национална Телевизия Ефир 2 –

Предаване – “Празничен календар” – “Неделя на

Всички Светии” 16.06.1998 година.

2. Телевизия “Демо Кабел (Демо ТВ)” документален

филм за село Мрамор и македонските зографи

Михаил и Христо Благоеви 05.06.1999 год.

Предаване – “В света на Библията” – Автор и

режисура М. Николов.

3. Телевизия “Демо Кабел (Демо ТВ)” документален

филм за реставрацията на Храм “Всех Святих” в с.

Мрамор 06.06.1999 година – Предаване – “В света на

Библията” – Автор и режисура М. Николов.

4. Канал 3 – Предаване “Произведено в България”

08.11.2005 година. /Представяне на 

реставрационните дейности в Храм “Всех Святих” с. 

Мрамор/. 

5. Николов М., Храм Всех святих с. Мрамор –

Изследвания, Реставрация, Открития – Творчески

път на двама Македонски зографи. – “Министерство



на културата” – “Агенция за авторско право и 

сродните му права” – рег. №МК 55655/18.10.2011 

година. Автор, продуцент и режисьор Михаил 

Николов. 

6. Николов М., Храм “Всех Святих” с. Чепинци –

Софийско, Демо ТВ – 18.06.1999.

7. Нова Телевизия – Предаване – “Иконостас” – “Храм

Всех Святих с. Мрамор 31.05.1998 година.

8. “Република Турция през погледа на художника”

документален филм за посещение на българска

делегация от преподаватели в Република Турция гр.

Османие - 30 СОУ м. януари 2014 г. консултант по

монтажа, озвучаването и постпродукцията М.

Николов.


