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Цел 

 Възможност за провеждане на 
дистанционен курс 

 

 Създаване на система Интерактивно 
обучение по Теория на графите 

 

 Реализиране на модел, който може да се 
използва и за други учебни дисциплини 



Теория на графите 

 Основни понятия 

 

 Локални свойства 

 

 Видове графи 

 

 Последователности от ребра и върхове 

 

 Свързаност върху граф 

 



Реализация 

 Системата за 
електронно обучение 
Moodle 

 

 Мета-езикът за 
форматиране на 
документи HTML 



Тестът 

 Една от най-прилаганите форми за 
проверка знанията на обучаемите 

 

 Голяма точност на оценяване според 
показаните резултати 

 

 Проблеми и решения при липсата на 
преподавателски контрол 



Създаване на тест 

Основни части от оформянето  

на курс в Мoodle: 

 

 Добавяне на учебни ресурси 

 

 Добавяне на учебни дейности 



Създаване на тест 

Платформата Moodle за студентите  

от ПУ „Паисий Хилендарски” е: 

http://students.uni-plovdiv.bg/moodle/ 



Създаване на тест 

 Избор на тема 

 

 Добавяне на учебна 
дейност >> Тест 



Параметриране на тест 



Създаване на въпроси 



Тестът 



Заключение 

Преодолени трудности: 

 Събиране на основни понятия и свойства 
от Теория на графите 

 Разучаване на възможностите на 
системата Moodle 

 Усвояване на основните структури за 
програмиране на HTML 

 Адаптиране на формулировките на 
въпросите към възможностите за 
визуализиране в Moodle 



Заключение 

Основни приноси: 

 Систематизиране на основни теми от ТГ и 
конструирането на тестове 

 Прилагане на технологията на Moodle за 
учебни ресурси на дисциплината ТГ 

 Модел на сайт за обучение 

 Методическо описание за работа със сайта 

 Създаден е образователен сайт за ТГ 



Заключение 

Възможности за бъдещо развитие: 

 Разширяване на базата данни от въпроси и 
други учебни ресурси 

 Разнообразяване на видовете въпроси и 
интерактивни приложения 

 Прилагане на модела за други учебни 
дисциплини 
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Благодаря Ви за вниманието! 


