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Иновативна платформа за електронно обучение, създаване и 

четене на интерактивни електронни книги



Mobi-Learn&Book

 През последните години се забелязва бързо навлизане на електронното 

обучение на различни образователни равнища - висшите и средни училища, 

бизнес организациите, професионалното обучение и др. 

 Електронното обучение е характерно за глобалното информационно 

общество и е отговор на потребностите на съвременния обучаващ се от 

гъвкаво обучение, достъпно по всяко време и от всяко място. 

 Развитието на мобилните услуги неизбежно рефлектира и в образованието и 

се явява сериозна предпоставка за разработка и внедряване на средства за 

мобилно обучение, като вид форма на електронно обучение.

НЕОБХОДИМОСТ!



 Mobi-Learn&Book е платформа за е-обучение и може да се използва в 

училища, университети и други образователни институции и организации. 

КАКВО Е Mobi-Learn&Book ?

Mobi-Learn&Book

 Позволява на преподавателите да създават електронни учебни курсове, 

учебници, учебни помагала за постигане на целите на обучението.

 Позволява да се създават електронни книги и библиотеки с разнообразни 

електронни четива.

 Позволява на изпитващите да създават електронни тестове за проверка на 

знанията по различни предмети, курсове и теми.



 Електронните учебници и книги могат да се достъпват свободно или с ключ, 

който се предоставя от преподавателя или автора на четивото. 

КАКВО Е Mobi-Learn&Book ?

Mobi-Learn&Book

 Авторите могат да тестват своите електронните учебници или книги с мобилното 

приложение, което е свободно достъпно за изтегляне.

 След като се създадат, електронните четива могат да се използват от 

разнообразни мобилни устройства - смартфони, таблети и др.

 Важна част на платформата е мобилното приложение, което се използва 

съвместно със специализирана среда  за създаване на електронните четива.



 Посредством функцията за синтез на реч електронните четива могат да бъдат 

изслушвани с правилно произношение, приятен глас и желана скорост.

КАКВО Е Mobi-Learn&Book ?

Mobi-Learn&Book

 Може да работи в облачна среда, което осигурява бързодействие, надеждност 

и безотказност при създаване, преглед и изтегляне на четивата.

 Авторите могат да заключат по всяко време своите електронни учебници и 

книги.

 След като веднъж изтеглят четивото, потребителите могат да го използват отново 

от своята персонална библиотека, без необходимост от онлайн връзка.



 Позволява многоезична работа, за разлика от други системи, които поддържат 

точно определен или ограничен брой работни езици. 

ЗАЩО Mobi-Learn&Book !

Mobi-Learn&Book

 Предлага синтез на реч и така осигурява възможности за обучение на учащи със 

специални образователни потребности или други читатели с увреждания.

 Не изисква постоянна онлайн връзка. Голяма част от съществуващите системи 

изискват онлайн връзка с мобилните устройства.



ПОРТАЛ НА ПЛАТФОРМАТА



РЕГИСТРАЦИЯ В ПЛАТФОРМАТА



ВХОД В 

ПЛАТФОРМАТА



Mobi-Learn&Book

СТРУКТУРА НА УЧЕБЕН КУРС!

 Всеки един курс съдържа встъпителна част, един или няколко урока и един или 

няколко теста;

 Всеки един урок позволява добавяне на встъпителна част и една или няколко 

секции свързани с тематиката на урока;

 Всеки тест за проверка на знания позволява добавяне на встъпителна част и 

един или няколко въпроса свързани с тематиката на курса;

 Всеки един курс, урок, секция и тест са снабдени с хранилище за прикрепване 

на помощни ресурси (изображения, таблици и т.н.).



СПИСЪК С КУРСОВЕ



КАЧВАНЕ НА РЕСУРСИ 

(СНИМКИ) НА КУРС



УВОД (ВЪВЕДЕНИЕ) 

НА КУРС



СТРУКТУРА 

(ЧАСТИ) НА УРОК



КАЧВАНЕ НА РЕСУРСИ 

(СНИМКИ) НА УРОК



ВЪВЕДЕНИЕ (УВОД) 

НА УРОК



СТРУКТУРА НА СЕКЦИИ 

(ЧАСТИ) НА УРОК



СЪЗДАВАНЕ НА СЕКЦИЯ 

(ЧАСТ) НА УРОК



ГЕНЕРИРАНЕ НА КУРС 

ЗА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ!



ЗАДАВАНЕ НА 

РАБОТЕН ЕЗИК



КАКВО МОЖЕ 

МОБИЛНОТО 

ПРИЛОЖЕНИЕ ?

Mobi-Learn&Book



Mobi-Learn&Book
ОСНОВНИ МОДУЛИ НА

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ!
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