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ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА – Adobe InDesign CS4 1. Да  се 
предостави 
възможност  за 
практическа  работа 
по темите

2. Да  се  възлага 
разучаването  на 
програмни 
продукти,  подобни 
на  изучаваните  или 
разучаване  на 
непознати  за 
учениците  и  не 
изучавани 
възможности  на 
вече  изучаван 
софтуер

3. Да  се  стимулира 
работата в екип
 Да се акцентира 
върху разбирането 
на изучавания 
материал чрез 
използване на 
връзките с 
организацията  на 
вече усвоените 
програмни продукти 
и изучавания 
хардуер

Тема1.  Същност  на 
предпечатната  подготовка  – 
възможности в InDesign

2 2

Работен плот, 
елементи на 
документ, страници, 
двойки срещулежащи 
страни, текстови 
елементи, графични 
елементи, линийки, 
водачи, мрежа от 
базови линии, 
палитра, шаблон, 
размер и формат на 
обект, конвертиране 
на текст, фон и контур 
на обект, обливане на 
обект с текст, 
вграждане на обект в 
текст, импортиране и 
експортиране на 
текст, стил на 
форматиране, локално 
форматиране, 
сричкопренасяне, 
подравняване, 
макетна страница, 
технологични 
цветове, каталожни 
цветове, стил за 
печат, припокриване, 
параметри на принтер

Тема2. Работна  среда  на 
InDesign –   работен  екран, 
кутия с инструменти,палитри

1 2

Тема3. Настройки  на- 
печатаема страница, мрежа и 
водачи, мернии линии

2 2

Тема4. Основи  на  текста  – 
създаване на текстови рамки, 
настройки,импорт, 
радактиране,  параграфен 
текст,  ефектен  текст, 
худежествен текст

1
 3

Тема5. Основи на 
изображението – същност на 
обектите,видове,структура, 
действия с обекти, обтичане 
на текст

1 3

Тема6.Рисуване и 
редактиране на фигури и 
рамки с произволна форма – 
рисуване и редактиране на 
пътечки

1 3

Тема7.Цветове и запълвания 
–едноцветно, преливащо, 
запъване с шарка, с текстура

1 3

Тема8. Функции за печат – 
мащабиране,създаване на 
цветоотделки, отпечатване на 
изображения и шрифтове

1 2

Работа по проект 2

Изготвяне на 
брошура, плакат, 
списание, вестник, 
календар, статия и 
други по задание

Обобщение 2 Обобщаване на 
усвоения материал



Тест 1

САМОСТОЯТЕЛНО УСВОЯВАНЕ НА НЕПОЗНАТ СОФТУЕР – Adobe PhotoShop CS

Тема1.  Запознаване  с 
работната  среда  – 
инструменти, палитри

1 2
Човеко-машинен 
интерфейс, 
потребителски и 
графичен 
интерфейс, 
конвенции, системи 
за помощ, система 
за обучение, шаблон 
(Template), 
помощник (Wizard), 
помощна система за 
често здавани 
въпроси (FAQ), 
структура на 
програмен продукт, 
конвертиране на 
докумнет, 
настройки в новата 
среда, въвеждане на 
информация

1.Да се предостави 
възможност за 
практическа работа 
по темите
2. Разучаването на 
програмни продукти, 
подобни на 
изучаваните или 
разучаване на 
непознати за 
учениците и не 
изучавани 
възможности на вече 
изучаван софтуер
3. Да се стимулира 
работата в екип
4. Да се акцентира 
върху разбирането 
на изучавания 
материал чрез 
използване на 
връзките с 
организацията на 
вече усвоените 
програмни продукти 
и изучавания 
хардуер

Тема2.  Рисуване  н 
редактиране  с  пикселни 
инструменти  –  работа  с 
графични  файлове, 
отваряне на  нов документ, 
внасяне на изображение

1 2

Тема3. Текстообработка  с 
проверка  и  векторно 
рисуване

1 2

Тема4. Маркиране  на 
графични обекти,обработка 
на маркировки

1 2

Тема5. Работа  с  слоеве, 
канали и маски 1 2

Тема6.Филтри – за 
замъгляване, размазване, 
изостряне, цветови баланс 1 2

Тема7. Обработка на 
готови изображения 1 4

Работа по проект 1

Обобщение  2
Тест 1


