
Интеграция на дигитална медия 
„Emocion“ в 73 СОУ „Владислав 
Граматик”, гр. София
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Възможности за приложение 
на дигиталната медия и кратко 
представяне на училището

Информационния екран е много подходящ инструмент 
за взаимодействие с учащите се 

Училищата са една от обществени-
те институции, където собствената 
дигитална медия намира много добро, 
логично и изключително полезно прило-
жение.

Атрактивните, динамични и цветни 
дигитални изображения веднага могат 
да допринесат за намаляване на хаоса 
и бъркотията, съпътстващи стандарт-
ното разпространяване на информация 
с помощта на съобщения, писмени обяви 
и бележки, залепени на често претру-
паните с хартиени носители информа-
ционните табла. 

Дигиталните изображения на инфор- 
мационните дисплеи привличат внима-
нието на децата много по-сигурно 
и ефективно, отколкото съобщението 
върху лист хартия или дори цветния 
плакат закачен на стената.

Наблюденията и изследванията 
са показали, че децата и поколението 
от демографската група на родените 
след 1980 година, възприемат по-голяма-
та част от информацията, която 
е в далече по-голямо изобилие отколко-
то преди няколко години – новини 
и различни видове развлечения, игри 
и забавления, в цифров формат, чрез 
някакъв вид цифров екран.

В днешно време всеки бизнес или 
организация, които са насочени към 
поднасяне на информация и забавления 
за децата в ученическа възраст, най-ус-
пешно може да използва такива сред- 
ства за визуализация, които те са по-
склонни да забележат, да възприемат 
и да им се доверят.

Устройствата на дигиталната 
медия предлагат визуално атрактивен, 
ефективен и съвременен формат 
за своевременна комуникация с ученици-
те, с цел излъчване на важна информа-
ция, касаеща не само учебната, 
но и всички училищни дейности. 

Разнообразието от устройства, 
което предлагат съвременните сред-
ства за информация и обучение в учи- 
лище позволява те да са разположени 
не само в класните стаи, но и извън 
тях – в коридорите, фоайетата, места-
та за почивка – като така се превръ-
щат в удобни инструменти за напомня-
не, насочване или предупреждение.

Устройствата на дигиталната 
медия предлагат визуално атрак-
тивен, ефективен и съвременен 
формат за своевременна комуника-
ция с учениците.

напомняне

 

насочване


предупреждение
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Информационния екран е най-краткия 
път за контакт със съвременния човек, 
много подходящ инструмент за взаи-
модействие с учащите се и най-лесния 
начин да бъдат привлечени и да им бъде 
поднесена необходима информация 
на понятен за тях език и в привичен  
за тях формат.

73 Средно общообразователно 
училище с изучаване на чужди езици 
„Владислав Граматик” е създадено през 
1968 година.

През годините училището се е ут-
върдило като едно от най-предпочита-

Медиен канал за ученици

Час и датаЧас и дата

Прогноза за времетоПрогноза за времето

СъобщенияСъобщения

ЗабавленияЗабавления

ните и атрактивни училища в гр. София, 
известно с високите си изисквания, про-
фесионализма на своите преподаватели 
и доказаните успехи на своите ученици.

Сградата на училището е четирие-
тажна с 18 класни стаи за учениците 
от начален етап, общо 26 специализи-
рани кабинети по всички предмети, изу-
чавани в прогимназиален и гимназиален 
етап, 4 компютърни кабинета, кабинет 
за интерактивни уроци по природни 
науки, математика и информатика 
и библиотека. 

Дигиталните изображения 
на информационните дисплеи 
привличат вниманието на децата 
много по-сигурно и ефективно, 
отколкото съобщението върху 
лист хартия или дори цветния 
плакат закачен на стената.
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Атрактивните, динамични 
и цветни дигитални изображения 
веднага могат да допринесат 
за намаляване на хаоса и бъркотия-
та, съпътстващи стандартното 
разпространяване на информация 
с помощта на съобщения, писмени 
обяви и бележки, залепени на често 
претрупаните с хартиени носите-
ли информационните табла. 
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Решение

Понастоящем една от преоритет-
ните цели на съвременното обучение 
в училище е и вндряването на съвремен-
ните информационни и комуникационни 
технологии, които да способстват 
за повишаване на мотивацията, форми-
ране на функционална грамотност 
и основни ключови комуникативни уме-
ния у децата. 

Комплексното решение – собствена 
дигитална медия в училище има за цел 
да замени статичните текстови съоб-
щения на хартиени носители, фотогра-
фиите и информационните дъски 
с яркото, цветно, добре организирано 
и динамично мултимедийно съдържание, 
което включва видео фрагменти, ани-
мирана графика и текст, интегрирани 
информационни потоци от различни ме-
дийни канали (RSS) и други. Това позвпля-
ва да се създаде ефективен и прив- 
лекателен инструмент за вътрешна ко-
муникация, предназначена за преподава-

телите, учениците и техните родите-
ли, т.е всички, ангажирани с училищния 
живот и процеса на обучение.

Дигиталната медия има предназ- 
начението да допълни ефективно, 
стандартно използваните средства 
за комуникация в училище и да се превър-
не в част от съвкупността от тези 
средства – училищен сайт, информа-
ционни табла, електронна поща, социал-
ни медии и други.

РИСК Електроник предоставя ця-
лостна комплексна услуга при вндряване-
то и ефективното използване 
на дигиталната медийна система (Digital 
Signage) и създаването на единна медий-
на среда. От консултирането по подбо-
ра на подходящия хардуер, местата 
за монтаж и размерите на дисплеите 
и другите устройства за визуализация, 
до разработката на дизайна и рубрики-
те на медийното съдържание, инстала-
цията и настройката на устройствата 

и техническата поддръжка.
Дизайна на мултимедийното съдър-

жание на училището е разработен 
от отдел „Медиен дизайн“ на РИСК Елек-
троник и е съобразен със спецификата, 
възрастта и интересите на целевите 
аудитории – учители, ученици и родител. 

В училището, на различни подходящи 
места, са инсталирани три 50” профе-
сионални дисплея и плеъри. Целта е ме- 
дията да излъчва вътрешна училищна 
информация и съобщения, предназначени 
за различни групи потребители – роди-
тели, учители и ученици.

Най-общо съдържанието включва 
няколко основни рубрики:

•Интересни научни факти
•Вътрешна училищна информация

и съобщения
•Забавление
•Поздравления за празници
•Реклами за партньорства

РЕЛАКС

Обща информацияИнтересни научни 
факти

Вътрешноучилищна 
информация и съоб-
щения

Реклами 
за партньорства

Забавление  
чрез свързване  
към частен канал 
на YouTUBE.

Поздравления 
за празници

информацияобразование

важнореклама

забавление

Поздравление
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Медиен канал за учителската стаяМедиен канал за учителската стая

Медиен канал за родителиМедиен канал за родители

Медиен канал за ученициМедиен канал за ученици

Час и датаЧас и дата

Час и датаЧас и дата

Час и датаЧас и дата

Прогноза за времетоПрогноза за времето

График за консултации 

с учители

График за консултации 

с учители

СъобщенияСъобщения

Важни датиВажни дати

ЗабавленияЗабавления

Постижения  

на ученици

Постижения  

на ученици

НовиниНовини

Прогноза за времетоПрогноза за времето

График дежурстваГрафик дежурства

СъобщенияСъобщения

Топло кафеТопло кафе

РИСК Електроник предоставя 
цялостна комплексна услуга при 
внедряването и ефективното из-
ползване на дигиталната медийна 
система (Digital Signage) и създава-
нето на единна медийна среда.
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Медиен канал за учителската стая

Медиен канал за родители

Медиен канал за ученици

Час и дата

Забавления

Постижения  

на ученици

НовиниГрафик за изпити

Дисплеят, разположен в централно-
то входно фоайе на училището, визуали-
зира информационно съдържание, пред-
назначено за родителите на децата. 
Темите за родителите са свързани 
с:  напомняне и информация за важни 
дати - за провеждане на родителските 
срещи, изпити, чествания на празници; 
дни, часове и номера на кабинети 
за консултациите на учители с родите-
ли,  разписание на учебните часове, ин-
формационен канал. В слота за похвали, 
свързани с различни прояви на децата: 
„Гордеем се с тях” е включена инфор-
мация за постиженията и наградите 
на възпитаници на училището, кратко 
представяне и реклама на партньори 
на училището. 

Дисплеят, предназначен за учители-
те е разположен в учителската стая 
и излъчваното съдържание включва: 
новини, прогноза за времето, описание 
на дежурствата, вътрешна училищна 
информация и важни съобщения, списък 
с важни дати и часове. 

Информацията, която е насочена 
към учениците се излъчва от екрана, 
разположен в централното фоайе 
на втория етаж. Медийното съдържа-
ние включва: информационен слот 
с разписание на часове, новини, проекти, 
график за консултациите на ученици 
с учители, прогноза за времето, дата, 
и час, интересни научни факти и развле-
кателен канал с клипчета от YouTUBE.
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Предимства на дигиталната медия 
в училищната среда

Допринася за изграждането на модерна съвременна среда

Резултати

Положителните резултати след 
инсталацията на Дигитална Медия 
„Emocion” в училището се наблюдават 
в няколко аспекта. 

Намалява се количеството използ-
вана хартия и консумативи за печат, 
докато в същото време информацията 
достига по-сигурно и по-ефективно 
и за по-кратко време до всички групи 
от аудиторията, за която е предназ-
начена. 

Но, разбира се много по-важна 
е значително подобрената ефектив-
ност и осигуряването на навременна 
осведоменост на всички, към които 
са отправени съответните съобщения, 
предупреждения или напомняния. Използ-
ването на собствена дигитална медия 
в училище допринася и за изграждането 
на модерна съвременна среда и създава 
необходимите условия работата и обу-
чението на ученици и учители да бъдат 
по-интересни и вълнуващи.

Някои от предимствата на диги-
талната медия, подходящи и приложими 
за училищната среда са:

Възможността за отда-

лечено управление и опера- 

тивно обновяване на съдър-

жанието без прекъсване 

на излъчването. 

Подготвените предвари-

телно материали, могат 

да бъдат повтаряни 

многократно, в различни 

периоди, както и да бъдат 

запазвани и архивирани. 

Това спестява време 

и допълнителни ангажименти 

на преподавателите.  

Възможността областта 

на екрана да бъде стру-

ктурирана на зони, които 

да излъчват различно 

съдържание

Възможността да се изпол-

зват и съчетават различни 

медийни формати







В училището активно се провеж- 
дат събития и мероприятия и затова 
и съдържанието се налага да бъде обно-
вявано често. Своевременната актуали-
зация, добрата видимост и ярките 
изображения са ползите, които учите-
лите и учениците и техните родители 
оценяват. Съответно неусетно успя-
ват да придобият навика, влизайки 
в училище да поглеждат към дисплеите, 
за да се информират за актуалните 
новините, да се подсетят за предсто-
ящите събития, мероприятия, рожденни 
дни на колеги и съученици, да направят 
справка за текущи разписания 
на часовете или просто да погледат 
видео клипове от развлекателния канал. 
Добре структурираното медийно съдър-
жание и неговия професионално разрабо-
тен дизайн са сигурен залог за резул- 
татната работа на дигиталната 
медия.

В резултат, като цяло, съществено 
се променя и подобрява атмосферата 
на  училищна среда, визията е съвремен-
на и модерна и това прави работата 
и обучението по-приятни и увлекателни.
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Сътрудничеството между 
73 СОУ „Владислав Граматик” 
и РИСК Електроник 

Сътрудничеството на РИСК Електро-
ник с училището започва през 2013г. 
във връзка с проект за изграждане 
на компютърни кабинети по Национална-
та Програма на Министерство на обра-
зованието и науката „Информационни 
и комуникационни технологии в училище”. 
Училището закупи оборудване за над 90 
терминални работни места Диана 
от РИСК Електроник, с които бяха обза-
ведени няколко кабинета в училището. 

Идеята за инсталиране и на собст-
вена Дигитална Медия “Emocion”, възник-
на след посещение на представители 
на училището на представяне 
и демонстрация на решението на РИСК 
Електроник, в контекста на използване-
то на медията  в учебни заведения. 

Решението да бъде заделена част 
от средствата по проекта „ИКТ в учи-
лище” за закупуване на дигитална медия, 
е резултат и от отличните бизнес 
взаимоотношения, добре свършената 
работа и взаимното доверие между  
73 СОУ „Владислав Граматик” и РИСК 
Електроник.

След инсталирането на дисплеите 
и създаването на дизайна на съдържа-
ние, за работа със софтуерната плат-
форма бяха обучени двама от преподава-
телите по информационни технологии. 
Идеята е те да имат възможността 
да въвеждат информация и задават гра-
фиците на излъчваните слотове.

Следващи стъпки 

Системата на дигиталната медия има 
и предимството да бъде отворена за 
разширяване и добавяне на допълнител-
ни устройства.
Информационните киоски с вграден 
интерактивен дисплей за целенасочено 
търсене са още едно подходящо за учи-
лищната среда дигитално устройство, 
което набира популярност и в много 
други обществени институции. Потре-
бителите имат възможност да ползват 
постоянно обновявана и попълвана ин-
формация като – разписание на учебни-
те часове, резултати от изпити както 
и друга индивидуално достъпна информа-
ция. В условията на съвременната 
динамика са необходими и съответните 
технически средства за бързо търсене 
и намиране на информация, а информа-
ционните киоски са средство за улеснен 
достъп не само до общодостъпна, 
но и до персонална информация и данни. 

„Диана“ се доставя с пълната 
версия на софтуера за управле-
ние на класната стая Nеt Support 
School (NSS) V.11 или по-нова  
(същата се използва и при мрежа 
от персонални компютри).
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· ДИАНА различни* + + + + пълна 5 нулеви ниско дълъг



11

ОПЕРАТОР *ОПЕРАТОР *

* Emocion Studio позволява 

управление на съдържанието по всяко 

време и от всеки компютър! 

*** Системата предлага  

интерактивност между зрителя и 

дисплея реализирана, чрез сензорен 

екран с възможност за управление на 

съдържанието посредством  

система за навигация.

** Сървърна или облачна  

инфраструктура.

интернет вариант 1**вариант 2**

kiosk система ***
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Информационните киоски 
с вграден интерактивен дисплей 
за целенасочено търсене са още 
едно подходящо за училищната 
среда електронно устройство,
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РИСК Електроник ООД 
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от първите ИТ компании в България. Зад нейното 
име стои стратегически подход в консултирането и инновационен в създава-
нето на ИТ решения, инфраструктури и цялостни бизнес процеси. 

Като водещ системен интегратор ние сме установили процеси и струк-
тури, необходими за поддържане на специфичните нужди на нашите клиенти 
в цялата страна. Изградили сме и поддържаме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип. 

Деловите ни взаимотношения се характеризират с индивидуален подход 
към всеки един от нашите кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“


