
 
 

У Ч Е Б Н А     П Р О Г Р А М А 
 

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБУЧЕНИЕТО 
 

Обучение: Работа с SumTotal ToolBook 
 
Консултант-лектор: маг. инж. Калин Монов 

Аудиторна заетост:        учебни часове 

Лекции (Теоретична част) 4 
Упражнения (Практическа 
част) 

12 

Общ хорариум 16 
 

Забележка: общата продължителност на обучението е 16 учебни часа или 2 дни. 
  

Целта на обучението е да се запознаят преподавателите с възможностите на 
авторската среда за разработка на електронни курсове и тестове за оценка на знанията – 
SumTotal ToolBook, както и да придобият практически умения за работа с продукта и реален 
опит при създаването на електронни курсове и тестове. 
  
3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
 След успешно завършване на обучението, преподавателите следва добре да познават 
етапите за разработка на електронни курсове, да придобият навици за тяхното спазване, да 
притежават умения за работа с продукта - SumTotal ToolBook, позволяващи им 
самостоятелно да създават различни видове електронни курсове и тестове за оценка на 
знанията. Преподавателите следва да могат да управляват интерактивното поведение на 
електронните курсове, разработени чрез ToolBook, чрез използване на базови скриптове и 
действия. 
 
4. АНОТАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО 
 Обучението е предназначена да представи и осигури необходимите базови знания и 
умения на преподавателите от МУ - Пловдив при проектирането и създаването на 
електронни курсове и тестове. 

Обучението предоставя както теоретична, така и практическа подготовка на 
преподавателите. Обучението дава сведения за примерен сценарий за проектиране на 
електронни курсове, съпътствани с множество практически примери. 

Детайлно се представя авторската среда за разработка на електронни курсове и 
тестове – SumTotal ToolBook. 

Към всяка тема/модул са предвидени реални демонстрации и примери.  
За обезпечаване на обучението с примери, на преподавателите се оказва достъп до 

базата от знания на ToolBook (knowledgebase), демонстрационни завършени курсове, 
множество скриптове за управление на обекти, участващи в електронните курсове.  

Дискутират се възможностите за използване на електронните курсове и тестовете в 
професионалното направление на обучаемите. 

 
 

5. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ТЕОРЕТИЧНАТА ЧАСТ ПО УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 
 
No Основни теми Часа 
1 Въведение в SumTotal ToolBook. Планиране и проектиране на 

електронни курсове 1 



2 Създаване на електронен курс от PowerPoint документ. Работа с 
SumTotal ToolBook 1 

3 Добавяне на интерактивност към електронен курс 1 
4 Допълнителни функционални възможности на SumTotal 

ToolBook. Работа с Action Editor. Публикуване и 
разпространяване на SumTotal ToolBook електронни курсове в 
SCORM пакети. 1 

 
 
6. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА УПРАЖНЕНИЯТА ПО УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 
 

No Лекция Упражнение Часа 

1 
Въведение в SumTotal ToolBook. 
Планиране и проектиране на 
електронни курсове 

Запознаване с интерфейса на 
SumTotal ToolBook 

1 

2 
Планиране и проиграване на 
сценарий за създаване на 
електронен курс 

1 

3 Създаване на електронен курс от 
PowerPoint документ. Работа с 
SumTotal ToolBook 

Създаване на нова SumTotal 
ToolBook книга и страница. 
Създаване на тест. Работа с 
каталога 

2 

4 
Работа с обекти. Настройки на 
обекти 

1 

5 
Добавяне на интерактивност към 
електронен курс 

Добавяне на интерактивни обекти. 
Настройка на интерактивни обекти 

2 

6 
Работа с текст и графика в 
SumTotal ToolBook 

1 

7 
Допълнителни функционални 
възможности на SumTotal 
ToolBook. Работа с Action Editor. 
Публикуване и разпространяване 
на SumTotal ToolBook електронни 
курсове в SCORM пакети. 

Използване на допълнителните 
функционални възможности на 
SumTotal ToolBook и тяхното 
интегриране в електронен курс – 
аудио, видео. 

1 

8 Работа с Action Editor 1 

9 
Подготовка на електронни курсове 
за разпространение. 

1 

10 
Публикуване и разпространяване 
на електронни курсове в SCORM 
формат. 

1 

 
 
7. ЛИТЕРАТУРА: 

1. http://www.sumtotalsystems.com 
7. http://www.sumtotalsystems.com/products/toolbook-elearning-content.html 
8. http://www.sumtotalsystems.com/support/toolbook/community_knowledgebase.html 
 

 

 
 


