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Този документ е разработен в рамките на проект IKSE, осъществяван от Innogrowth със 

съдействието на всички партньори по проекта. 

“Този документ отразява единствено възгледите на авторите и Европейският съюз не носи 

отговорност за използването на съдържащата се в него информация.” 

 

*** 

 

 

Този документ е част от Интелектуален продукт 2 
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отразяват непременно възгледите на Европейския съюз. Европейският съюз не носи отговорност за 

използването на съдържащата се тук информация. 
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Този документ е изготвен от InnoGrowth - Европейска асоциация за иновации и растеж (BG) 

благодарение на приноса на всички партньори: 

Aris - професионален център за обучение и изследвания (Италия) 
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Дирекция за национално образование в Анкара (Турция) 
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Представяне на онлайн курса:  

Концепцията за образование се промени драстично през последните няколко години, особено в 

светлината на все още продължаващата здравна криза, която принуди милиони хора да си останат 

вкъщи и да приспособят обичайното си ежедневие към новия виртуален свят. Освен понятието 

"домашен офис", което представлява новата работна форма за служителите, изпълняващи 

ежедневните си работни задачи от дома си, онлайн обучението или електронното обучение се 

превърна в неразделна част от учебния процес в училищата и университетите. 

Въпреки че в началото мнозина се отнасяха скептично към тази нова виртуална реалност и се 

стремяха да запазят традиционните средства за обучение, стана напълно ясно, че процесът на 

обучение трябва да се адаптира към съвременния свят. Сега студентите могат да получат достъп до 

образование от висок клас от всяка точка на света, ако имат достъп до интернет. Образователните 

институции навлизат в нова ера - ерата на електронното обучение, и въпреки че за много от тях това 

е нов стандарт, все още съществува проблемът с липсата на опит или разбиране от страна на 

преподавателите. Тъй като по-голямата част от преподавателите са били обучавани да предоставят 

знания в присъствена форма, те може да са объркани как да се адаптират към онлайн средата. И 

затова е изключително важно да се предостави на образователните институции информация за 

наличните инструменти и подходи за изграждане на успешен онлайн курс и за организиране на 

ефективен образователен процес, който да удовлетворява всички участници. 

Съществува голямо разнообразие от инструменти, които могат да бъдат приложени за създаване 

на иновативен и интерактивен електронен курс, като го направят по-достъпен, рентабилен и 

персонализиран. В този материал много от тези инструменти ще бъдат подробно обяснени с ясни 

примери и препратки, което е от ключово значение за по-доброто разбиране на уникалната 

природа на електронното обучение. Ще бъдат представени и анализирани в дълбочина основните 

предимства и новите възможности, както и възможните предизвикателства, които възникват по 

време на създаването на нов курс или платформа. Ще бъдат предложени и реални начини за 

посрещане и преодоляване на възникващите предизвикателства, както и прости рецепти за 

подобряване на качеството на крайния продукт. Ето защо този материал съдържа добре подготвен 
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самостоятелен пакет от инструменти, който позволява на всеки заинтересован участник, 

специализиран в областта на образованието, да изгради ефективен електронен курс, който ще бъде 

адаптиран към нуждите на учащия и същевременно ще бъде удобен за преподавателя. 

За много учащи това все още е най-предпочитаният метод на обучение поради личните им 

предпочитания, стила им на учене, условията им на живот или друга мотивация. Въпреки това 

онлайн елементите могат да бъдат успешно интегрирани в традиционния образователен процес, 

като значително го подобрят и го изведат на друго ниво на ефективност и удовлетвореност на 

учащите. И въпреки че онлайн обучението не е за всеки, то все пак трябва да бъде достъпна 

възможност за тези, които го намират за по-привлекателно и удобно. Този метод на обучение 

предоставя практически неограничени възможности за различни групи учащи, особено за хора с 

ограничена мобилност, с ограничени средства, както и за чуждестранни студенти. 

МОДУЛ 1: 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН КУРС ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 

Първият модул е посветен на определението за електронно обучение и неговите основни 

характеристики. От една страна, той изрично обхваща възможните предизвикателства, които 

произтичат от естеството на онлайн обучението, а от друга, анализира вероятните възможности, 

които се появяват в процеса на онлайн обучение. В тази част се разглеждат потенциалните 

логистични и технологични проблеми, както и личностните и психологическите такива, като 

същевременно се изследват повечето положителни аспекти, които се възприемат от обучаващите 

се като ползи. 

Най-важното е, че в тази част се обяснява подробно как да изградите успешен, ефикасен и 

ефективен онлайн курс. Тъй като удовлетвореността на обучаемите е посочена сред най-важните 

критерии за висококачествено онлайн обучение, тя ще бъде разгледана най-внимателно. Няколко 

фактора са идентифицирани като ключови измерения за гарантиране на подходящо ниво на 

удовлетвореност на обучаемите, напр. обучаем, преподавател, курс, технология, дизайн на 

системата и измерение на околната среда. За по-добро разбиране са предоставени множество 

примери за прилаган иновативен образователен подход. 
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Накрая, в този модул са изброени основните инструменти, използвани в ЕС за трансфер, признаване 

и натрупване на квалификации, както и за правилното им оценяване. Представена е Европейската 

система за кредити в професионалното образование и обучение, Европейският център за развитие 

на професионалното обучение и Европейската квалификационна рамка, която улеснява по-доброто 

сътрудничество и интеграция в образователната сфера между европейските страни.   

МОДУЛ 2: 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.  

В модул 2 ще бъде обяснена техническата част на платформата за електронно обучение: ще бъдат 

представени двете най-използвани архитектури - системата за управление на обучението (LMS) и 

платформата за учебен опит (LXP). Ще бъдат описани и обяснени в дълбочина нейните компоненти, 

характеристики и разликите между тях. 

В модул 2 ще бъде описано смесеното обучение - методология за обучение, която съчетава 

присъствени занятия и електронно обучение. Този подход предлага голямо разнообразие от 

възможности, като съчетава най-доброто от двата варианта. 

Накрая модулът представя геймификация - набор от техники, които включват видеоигри в процеса 

на обучение. Тези техники значително повишават ангажираността на учениците, тъй като те вече не 

са пасивни участници в учебния процес, а се превръщат в активни участници. 

Геймификацията може да се използва, както по време на процеса на обучение, така и при 

оценяването. Освен това тя помага при взаимодействието между учители и ученици или между 

самите учениците. Когато потребителите играят, те несъзнателно предоставят много ценна 

информация, която позволява образованието да бъде адаптирано към специфичния профил на 

учениците. 

МОДУЛ 3: 

ДЕФИНИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТАНДАРТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ.  

В модул 3 ще бъдат представени различни примери на съществуващи материали, които се 

използват в онлайн обучението. За да се подобри взаимодействието между преподавателя и 



7 

 

 

учащия, както и за да се улесни ефективното използване на онлайн режима на обучение, е от 

решаващо значение да се обърне голямо внимание на начина, по който са разработени нагледните 

материали.  

Модулът ще осигури кратко и задълбочено разбиране на основните принципи на дизайна, 

основани на научни изследвания. Сред тях ще бъдат разгледани ориентираният към потребителя 

език, обратната връзка и подход, при който не се допускат грешки, както и възможностите за 

подпомагане на потребителя във всеки момент от неговия напредък в обучението. 

Освен това различните навигационни структури ще бъдат демонстрирани подробно и с примери, 

за да се осигури организация и навигация на високо ниво, което ще гарантира ефективността и 

удовлетвореността на обучаемите от процеса. 

И накрая, в този модул са разгледани видовете мултимедийно съдържание, тъй като те се считат за 

ключови елементи на всеки курс за електронно обучение. Накратко е обяснено как могат да се 

прилагат текстове, снимки, звуци, видеоклипове и анимации, както и как те могат да бъдат 

разработени чрез интерактивни инструменти за разработване на материали. 

МОДУЛ 4: 

ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ПРИСЪСТВЕНИТЕ ЧАСОВЕ, МОБИЛНОСТИ И ЛИЧНО 

ОБУЧЕНИЕ. 

Добрата концепция за учене трябва да бъде съпроводена с паралелно развитие на индивидуалните 

умения за учене на обучаемия, за да може той сам да начертае стратегически път за постигане на 

учебните цели. Затова най-напред участниците трябва да се запознаят с процесите на 

самоорганизация в електронното обучение. Това обхваща подготовката за учебния процес, 

генериране на целите, мотивация на участниците и представяне на различни умения за учене. 

Обратната връзка е необходимо условие за ефективността на учебния процес. 

 

Виртуалният подход към различни типове личности играе основна роля при овладяването на 

аудиторията. Онлайн наставникът трябва да решава типичните проблемни ситуации по възможно 

най-умелия начин. Много важно е при изграждане на виртуално сътрудничество да се планират и 
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създадат правила за комуникация, да се формира екип, който да се ръководи така, че да се извлекат 

максимални ползи от виртуалната комуникация като се използва правилно и ефективно 

необходимата техника. Ако е необходимо, за получаване на оптимален резултат, в началото и края 

на обучението е добре да се организират офлайн срещи.  

Стресът е едно от най-разпространените негативни явления, както в присъственото, така и в онлайн 

обучението, които се подценяват от мнозина. За съжаление той може да се превърне дори в 

здравословен проблем, ако се неглижира прекалено дълго. Важно e да се направи правилна 

преценка, кои са източниците на стрес в ежедневието и как могат да се преодолеят. Обучаемите 

трябва се научат да управляват правилно времето и да усвоят различни техники за управление на 

стреса, за да бъдат полезни както за себе си, така и за околните. 

Пандемията, освен стрес, ни предложи и алтернативни начини на обучение, един от които е 

синхронното онлайн обучение. То показа своите недостатъци във времето. Затова се появи така 

нареченото смесено обучение, което извлича положителните аспекти от традиционното обучение 

и новите методи на учене. 

 

Естествено всеки метод на обучение изисква и оценяване на придобитите знания, умения и 

компетенции на обучаемите. Затова новото време създаде и нови начини за оценяване. Проектният 

метод, портфолиото, алтернативното оценяване предизвикаха интерес сред обучителите. Целта е 

само една – да се постигне максимално точно и ефективно оценяване на обучаемите. 

След като дефинира значението и основните характеристики на курса за електронно обучение, този 

модул ще разгледа предизвикателствата и възможностите на електронното обучение, ще запознае 

читателя с няколко, но ефективни стъпки за разработване на ефективен онлайн курс за обучение и 

ще представи Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и 

обучение (ECVET) и Европейската квалификационна рамка (EQF). 
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КАК ДА РАЗРАБОТИТЕ ЕФЕКТИВЕН КУРС ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 

 Определение и измерения на електронното обучение   

Какво е електронно обучение? 

Електронното обучение е използването на телекомуникационни технологии за предоставяне на 

информация за целите на образованието и обучението. 

 

С напредъка в развитието на информационните и комуникационните технологии електронното 

обучение се превръща в нещо като парадигма на съвременното образование. Големите предимства 

на електронното обучение включват освобождаване на взаимодействието 

между обучаеми и преподаватели или обучаеми и обучаеми от ограниченията на времето и 

пространството чрез асинхронния и синхронния модел на учебната мрежа (Katz, 2000; Katz, 2002; 

Trentin, 1997). 

 

Как да повишим удовлетвореността на обучаемите? 

Измерение на обучаемия 
- Отношение на обучаемите към компютрите 
- Безпокойство на учащите се от компютъра 

- Самооценка на обучаемите по отношение на 

интернет 

Измерение на преподавателя 
- Навременен отговор на преподавателя 

- Отношение на преподавателя към електронното 

обучение 

Измерение на обучителния курс 
- Гъвкавост на курса за електронно обучение 

- Качество на курса за електронно обучение 

Технологично измерение  
- Качество на технологиите 

- Качество на интернет 

Измерение на дизайна 
- Възприемана степен на полезност 

- Възприемана лекота на използване 

Измерение на средата 
- Разнообразие на оценяването 

- Възприемана степен на взаимодействие с 

останалите 

 

Възприемана 

степен на 

удовлетвореност 

на участника в 

електронно 

обучение 

 

Фиг. 1 Измерения и антитези на възприеманата степен на удовлетвореност на участника в електронно обучение 
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Изследванията на информационните системи ясно показват, че удовлетвореността на 

потребителите е един от най-важните фактори за оценка на успеха на внедряването на системата. 

В този първи параграф ще бъде разгледан въпросът за това как да се повиши удовлетвореността на 

обучаемите, докато посещават онлайн курсове, чрез резултатите от едно от първите изследвания 

по темата за електронното обучение, публикувано в международното списание "Computer and 

Education" през 2006 г.  Според авторите на статията в средата за електронно обучение няколко 

фактора обуславят удовлетвореността на потребителите. Тези фактори могат да бъдат 

категоризирани в шест измерения: студент, преподавател, курс, технология, дизайн на системата и 

измерение на средата. Както е показано на фигура 1, всяко измерение може да бъде допълнително 

разгърнато в по-специфични подкатегории. 

Измерение на обучаемия 

 Определението за отношение на обучаемите е впечатлението на обучаемите от участието им в 

дейности по електронно обучение чрез използване на компютър. Електронното обучение зависи 

основно от използването на компютри като помощни средства. Преподавателите публикуват 

своите материали на платформата, а обучаемите участват чрез компютърни мрежи. По-позитивното 

отношение към ИТ например ще доведе до по-удовлетворени и ефективни обучаеми в среда за 

електронно обучение. 

В днешно време е много трудно да се открие компютърна неграмотност. Настъпи цифровата 

революция и компютърните и технологичните умения вече са широко разпространени, особено 

сред младежите. Тъй като манталитетът на третиране на компютрите като необходим инструмент 

е развит, отношението, ефикасността или уменията на потребителите вече не трябва да се считат за 

проблем в средата за електронно обучение. 

Въпреки това някои потребители, по-специално по-възрастните и тези, които нямат висше 

образование, все още могат да изпитват безпокойство. В тези случаи страховете на обучаемите по 

отношение на компютрите са един от съществените фактори за възприеманата удовлетвореност от 

електронното обучение. Колкото по-висока е тревожността, толкова повече спада степента на 

изпълнението на задачите. От друга страна, ако не се появяват страхове от компютрите, тази 

бариера пред електронното обучение отпада и способностите за ефективно използване на 
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електронното обучение се подобряват. Следователно, за да се повиши удовлетвореността на 

потребителите и да се подобри още повече ефективността на електронното обучение, е важно да 

се засилят образованието и обучението, за да могат участниците да разбират по-добре компютрите 

и свързаните с тях технологии. 

 

Измерение на преподавателя 

Нагласите на преподавателите към електронното обучение имат значителен ефект върху 

удовлетвореността на участниците в електронното обучение. Инструкторите играят ключова роля в 

процеса на учене на студентите както в традиционната среда на преподаване лице в лице, така и в 

дистанционната среда на обучение. Ефектите от учебните дейности и удовлетвореността на 

обучаемите се влияят от нагласите на инструкторите при работа с учебните дейности. Например, 

един по-малко ентусиазиран инструктор или такъв с негативно мнение за електронното обучение 

не би трябвало да очаква да има студенти с висока удовлетвореност или мотивация. 

Онлайн обучението се различава от обучението лице в лице. Професионалният опит не трябва да 

бъде единственият критерий при избора на онлайн преподаватели. Отношението на преподавателя 

към използването на компютърни и мрежови технологии при предоставянето на образование и 

обучение ще повлияе на удовлетвореността на студентите и ще се отрази на тяхното представяне. 

По този въпрос навременността на отговора от страна на инструктора също е от значение: липсата 

на отговор или необоснованото забавяне на отговора на запитванията на студентите определено 

няма да допринесе за успеха на студентите. 

Измерение на курса за електронно обучение 

Благодарение на гъвкавостта на курсовете за електронно обучение по отношение на времето, 

мястото и методите, участието и удовлетворението на обучаемите се улесняват. Премахването на 

физическите бариери дава възможност за по-динамично взаимодействие, което благоприятства 

установяването на конструктивно обучение и възможности за съвместно учене. Без ограничения 

във времето и пространството при електронното обучение учащите могат да общуват мигновено, 

по всяко време и навсякъде. Освен това виртуалността елиминира неудобството, свързано с 
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общуването лице в лице в традиционните класни стаи. Обучаемите могат да изразяват мислите си 

без притеснение и да задават въпроси чрез дискусионна група или онлайн форуми и чатове. 

Понастоящем повечето курсове за електронно обучение са в програми за допълващо обучение и 

продължаващо обучение, а обучаемите са предимно работещи хора. Гъвкавостта на курсовете за 

електронно обучение може да се определи като възприемане от страна на обучаващите се на 

ефективността и ефекта от приемането на електронното обучение в часовете за работа, учене и 

придвижване. 

Гъвкавостта и качеството на курсовете играят важна роля за възприеманата удовлетвореност на 

участниците в електронното обучение. За разлика от традиционното обучение в класната стая, 

електронното обучение не е ограничено от пространството, времето и мястото; поради това 

обучаемите разполагат с висока степен на гъвкавост и много възможности за самостоятелно учене. 

Тези алтернативи позволяват на участниците в курсовете за обучение да съчетават работата, 

семейството и свързаните с работата дейности с електронното обучение - аспект, който влияе върху 

избора на учащите се при определяне на техния образователен път. Институциите, които се 

занимават с онлайн обучение трябва да проучат предимствата на виртуалната среда и да 

разработят курсове с максимална гъвкавост, за да отговорят на нуждите на обучаемите. 

От всички независими променливи качеството на курса има най-силна връзка с удовлетвореността. 

То включва цялостния дизайн на курса, учебните материали, интерактивните дискусии и др. За 

постигане на по-висока удовлетвореност, планирането на курса, подредбата и видовете дискусии и 

учебните материали трябва да са правилно подготвени, а също така трябва да са налице експертни 

познания и техническа помощ в областта на електронното обучение. Повечето системи за 

електронно обучение имат вградени помощни страници или често задавани въпроси (FAQ) за 

използването на системата за начинаещи потребители на електронно обучение, в случай че 

възникнат проблеми по време на учебния процес. Добре разработеният процес на предоставяне на 

услуги, с подходяща помощ за учениците за решаване на техните учебни програми и технически 

трудности, може да намали несигурността и разочарованието на обучаемите от електронното 

обучение, което допълнително води до по-добър учебен опит. Следователно качеството на курса 
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за електронно обучение влияе много съществено върху възприеманата удовлетвореност на 

обучаемите. 

Технологично измерение 

Няколко изследователи посочват, че качеството на технологиите и качеството на интернета влияят 

значително върху удовлетвореността от електронното обучение. Софтуерен инструмент с лесни за 

ползване характеристики, като например научаване и запомняне на няколко прости идеи и 

смислени ключови думи, не изискват големи усилия от страна на потребителите. Потребителите ще 

бъдат склонни да приемат по-лесно такъв инструмент, което ще доведе до премахване на 

бариерите и повишаване удовлетвореността на обучаемите. Следователно колкото по-високо е 

качеството и надеждността на интернет технологиите, толкова по-висок ще бъде ефектът от 

обучението. 

Електронното обучение може да включва също обучение и дискусии с помощта на друго 

оборудване, например видеоконферентна връзка. Следователно, както качеството на 

технологията, така и качеството на интернет са важни фактори при електронното обучение. 

Качеството и надеждността на технологията, както и скоростта на мрежовия пренос, са важни 

елементи, които оказват влияние върху резултатите от обучението. Под качество на технологиите и 

интернет се има предвид възприеманото от обучаемите качество на ИТ, прилагани в електронното 

обучение, като микрофони, слушалки, електронни дъски, но също така и скоростта на интернет. 

Повечето системи за електронно обучение са изградени във високоскоростна мрежова среда, в 

която софтуерът и хардуерът превъзхождат тези в среда, различна от тази за електронно обучение, 

за паралелна обработка на мултимедийни поточни данни.   

Неправилната технология или липсата на такава определено има значение. В средите за 

електронно обучение лошата технология с бавно време за реакция или чести технически 

затруднения определено обезкуражават учащите се да посещават онлайн курсове. 

Измерение на дизайна 

Моделът за приемане на технологиите (TAM) определя възприеманата полезност като степента на 

подобрение на работата след приемането на дадена система. Възприеманата лекота на използване 
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влияе върху нагласите на потребителите към даден софтуерен инструмент и допълнително влияе 

върху убежденията и поведението на хората при приемането на инструмента. Прилагайки този 

модел към електронното обучение, презумпцията е, че колкото повече обучаемите възприемат 

полезността и лекотата на използване на средствата за предоставяне на курсове, като например 

уебсайтове на курсове и софтуер за предаване на файлове, толкова по-положително е отношението 

им към електронното обучение. Това съответно подобрява техния опит и удовлетвореност от 

обучението и увеличава шансовете им да използват електронно обучение в бъдеще. 

Възприеманата от обучаемите полезност на дадена система за електронно обучение се определя 

като възприемане на степените на подобрение на ефектите от обучението поради приемането на 

такава система. 

Системата за електронно обучение предоставя полезно съдържание и помага на учениците да се 

подготвят за бъдещо професионално развитие. Следователно, колкото по-висока е възприеманата 

полезност на системата за електронно обучение, толкова по-голяма е удовлетвореността на 

учащите. 

Лесната употреба на системата за електронно обучение позволява на хората да посветят 

вниманието си на изучаването на материалите от курса, вместо да полагат допълнителни усилия за 

изучаване на инструмента. Следователно би трябвало да съществува по-висока удовлетвореност от 

обучението. 

Измерение на средата 

Правилните механизми за обратна връзка са важни за участниците в електронното обучение. 

Променливите на средата, като например разнообразието в оценяването и възприеманото 

взаимодействие с другите, оказват значително влияние върху удовлетвореността от електронното 

обучение. Използването на различни методи за оценяване в една система за електронно обучение 

кара потребителите да мислят, че между тях и преподавателите е установена връзка и техните 

усилия за учене са правилно оценени. Ето защо в това изследване се приема, че ако една система 

за електронно обучение предоставя повече или по-разнообразни инструменти и методи за 

оценяване, удовлетвореността на потребителите ще се повиши поради обратната връзка от 
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оценяването. Разнообразието в оценяването се определя като различни методи за оценяване, 

които се възприемат от обучаемите. 

Когато съществуват разнообразни методи за оценка на ефективността на електронното обучение, 

дейностите и процесите на учениците могат да бъдат коригирани или подобрени чрез множество 

обратни връзки, за да се постигне по-добро представяне. Разнообразието от методи за оценяване 

дава възможност на преподавателите да проверят ефекта от обучението от различни аспекти, така 

че обучението да бъде по-ефективно. Що се отнася до обучаемите, разнообразните методи за 

оценяване ги мотивират да полагат максимални усилия в различните схеми за оценяване, така че 

да продължат сериозно и ефективно дейностите по електронно обучение.   

 Рамки и примери: 5 иновативни примера за онлайн обучение 

1. Разказване на истории 

Ако трябва да предоставите онлайн обучение по морална или емоционална тема, използването на 

истории може да е точното решение. 

Хората се свързват с историите и ги запомнят, поради което те са изпитан подход за обучение. Те 

могат да се използват за разглеждане на привидно сухи теми, като спазване на правилата или меки 

умения, което ги прави много по-реални и ангажиращи за вашата аудитория. 

Не забравяйте, че историите могат да се разказват чрез много различни средства. Силно 

въздействащата видеодрама със сигурност може да привлече вниманието, но както показва този 

онлайн пример, завладяващите думи, визуални материали и звукови ефекти могат да бъдат също 

толкова атрактивни. 

2. Разработване на сценарии 

Когато става въпрос за онлайн обучение, разклоняването може да бъде чудесен начин да поставите 

обучаемите в ролята на водачи и да увеличите ангажираността им. Затова нека се потопим в силата 

на примерите за електронно обучение, базирани на сценарии. 

Сценарии в стил "Избери своето приключение", които потапят потребителите в историята и им 

позволяват да участват активно в решенията, които контролират изхода. Потребителите се учат чрез 

https://www.elucidat.com/showcase/#interactive-storytelling
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преживяване на последствията, а не чрез информиране за тях, което им помага да се учат чрез 

проби и грешки в безопасна среда. 

Този онлайн пример показва мощни видео сценарии, преплетени с точки за вземане на решения, с 

възможност да видите въздействието на избора си. Сценариите, базирани на аудио или текст, биха 

работили също толкова добре и са с много по-изгодна цена. 

3. Рефлективно учене 

Ученето чрез рефлексия помага на аудиторията да се подготви психически за взаимодействията в 

реалния свят и да оспори съществуващите възприятия. 

Често учебните преживявания, които предизвикват най-голям отзвук, са тези, които ни карат да 

спрем и да се замислим и ни позволяват да стигнем до собствени заключения. Този подход може 

да окаже реално въздействие - искането от обучаемите да оспорят предварително изградени идеи 

е фин начин за насърчаване на промяна в поведението. Това е особено ефективно за теми, свързани 

със спазването на правилата, които обучаемите може да смятат, че вече познават достатъчно добре, 

като например ИТ сигурност или безопасност и здраве. 

В този пример за защита на данните се използват въпроси за размисъл, сценарии и социални 

анкети, за да се ангажира аудиторията и да й се помогне да разбере необходимостта от промяна. 

4. Разбивка на процеса стъпка по стъпка 

Процесите за съответствие са едни от най-критичните за бизнеса части от обучението, което ще 

създадете. От решаващо значение е да постигнете баланс между споделянето на необходимото 

ниво на подробност и същевременно да се уверите, че то е възможно най-лесно за усвояване. 

Използването на визуално меню е чудесно за тази цел - можете да представите всеки етап от 

процеса като отделна тема, което помага на обучаемите да видят цялостната картина на процеса, 

преди да навлязат в детайлите. 

В този пример за оценка на риска всяка тема използва едно взаимодействие, за да предостави бърз 

преглед на стъпката - което прави лесно дублирането на курса и като модул за опресняване. 

Можете също така да разширите този подход за по-сложни процеси, като добавите няколко 

страници към всяка тема. 

file:///E:/materiali/proekt%20IKSE/IO2/материали%20за%20електронно%20обучение/prevod/Този%20онлайн%20пример%20показва%20мощни%20видео%20сценарии,%20преплетени%20с%20точки%20за%20вземане%20на%20решения,%20с%20възможност%20да%20видите%20въздействието%20на%20избора%20си.%20Сценариите,%20базирани%20на%20аудио%20или%20текст,%20биха%20работили%20също%20толкова%20добре%20и%20са%20много%20по-бюджетни.
https://www.elucidat.com/showcase/#data-protection
https://www.elucidat.com/showcase/#5-steps-to-risk-assessment
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Добавянето на финален казус поставя стъпките в контекст, като демонстрира как процесът може да 

се използва в реалния живот. 

5. Превъртане на страницата "какво, защо, как“ 

Когато обучавате по прост и практичен процес, скролваща се страница, която се фокусира върху 

това какво трябва да направят обучаемите, защо трябва да го направят и как да го направят, 

препраща директно към основната информация. Скролиращият дизайн е идеален за обяснение на 

линеен процес за първи път, тъй като показва целия процес на една страница. Допълнителен бонус 

е, че той улеснява учащите се да прелистват, когато имат нужда от бързо опресняване по-късно. 

Този пример за това как да си измиете ръцете предлага ресурс за повишаване на квалификацията 

на обучаемите на едно гише. 

 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ  

След като бъдат определени измеренията, необходими за създаването на ефективна среда за 

електронно обучение, е полезно да се определят предизвикателствата и възможностите на онлайн 

обучението в наши дни.    

Основните предизвикателства, с които могат да се сблъскат преподавателите и обучаващите се 

онлайн, са следните: 

 Липса на личен контакт 

Буквата "e" означава електронен. Както знаете, електронното обучение се предоставя чрез 

компютри, а напоследък и чрез мобилни устройства. Особено ако не използвате приложения за 

видеоконферентна връзка, обучаемият може да сметне този вид обучение за отблъскващ. 

Човекът по природа е социално същество, така че отнемането на всички форми на 

взаимодействие с други хора може да се окаже демотивиращ фактор за някои потребители. 

Взаимодействието е критичен компонент на всяко успешно преподаване и учене. 

Традиционното обучение в класната стая няма да бъде заменено, тъй като определено 

съдържание не е подходящо за предоставяне онлайн. Естеството, относителната стойност или 

важността на някои образователни съдържания предполагат класическо обучение (например 

https://www.elucidat.com/showcase/#learning-analytics-ebook
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обучение по меки умения). От друга страна, някои видове обучение (напр. придобиване на ИТ 

умения) са подходящи за онлайн обучение. 

 Скука 

Ако сте в този бранш от известно време, ще забележите, че много статии и дискусии са 

посветени на това как да ангажираме и мотивираме учениците. Всъщност един от основните 

проблеми, свързани с електронното обучение, е високата "смъртност" на обучаемите, тъй като 

те често изглежда губят мотивация, защото онлайн класовете са скучни. 

 Липса на фокус 

Когато учите в клас, няма много разсейващи фактори (е... освен един друг!). От друга страна, 

когато учите вкъщи, е много по-лесно да загубите фокус, тъй като никой не ви наблюдава и 

всички лични вещи са ви под ръка. 

 Технически проблеми  

Много ученици не разполагат с висока честотна лента или силна интернет връзка, каквито 

изискват онлайн курсовете, и поради това не успяват да настигнат своите виртуални съученици: 

Слабите им монитори затрудняват следенето на системата за управление на курсовете и 

обучението им става проблематично. Освен това повечето от тях живеят извън кампуса и им е 

трудно да са в крак с техническите изисквания на избрания курс. Някои от тях дори не 

притежават компютри и търсят помощ в Центровете за учебни ресурси за техническо 

съдействие. Единственото решение на този проблем е да знаят точно от каква технологична 

поддръжка ще се нуждаят за даден курс, преди да се запишат в него, както и да се оборудват 

правилно за успешното му завършване. 

 Непригодност на електронното обучение 

Определени групи обучаеми искат да натрупат опит на живо и при пълно взаимодействие с 

обучител, а други се чувстват неудобно от използването на компютри. Много хора имат слухов 

или кинетичен стил на учене вместо визуален. Електронното обучение не е най-ефикасният 

метод за тези лица. Класната стая има насоки и структура, които са важни за лицата, които нямат 

мотивация за самостоятелно учене и обучение във виртуална среда. За тези обучаеми по-добро 

решение е традиционното обучение, но то може да бъде допълнено от проекти за електронно 

обучение. 
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 Ниска степен на запомняне на знанията 

Повечето курсове за електронно обучение са разработени по компресиран начин: големи части 

от информацията са разделени на лесно смилаеми части, които могат да бъдат усвоени за 

кратък период от време. Преподавателите могат да открият, че усилията им не водят до 

желаните резултати, ако не успеят да включат микрообучението в своите онлайн курсове. 

Микрообучението е много ефективно, тъй като позволява на учениците да запомнят късчета 

информация, което прави обучението им целенасочено и ефективно.  

От друга страна, системите за управление на обучението и електронното обучение могат да 

предложат много интересни възможности. Ето някои от тях: 

 Адаптивност 

Едно от най-големите предимства на електронното обучение е, че софтуерът и технологиите 

могат лесно да се развиват в съответствие с новите педагогически теории. Всички говорят за 

геймификацията, а обучаемите я искат? - няма проблем. Просто трябва да разработите нов 

модул в платформата си за обучение и веднага да осигурите максимални ползи за всички 

обучаеми. 

 Гъвкавост 

Както вече споменахме, в днешно време електронното обучение може да се предоставя и чрез 

мобилни устройства. Това означава, че хората могат да започнат да учат почти навсякъде и по 

всяко време. Обучаемите могат да посещават курсове по време на сутрешното си пътуване до 

работното си място, като просто вземат със себе си своите смартфони 

 Отчетност 

За да съберете полезна информация и данни, които можете да използвате, трябва да сте 

изключително прецизни при отчитането, като използвате стандарти и единен подход. 

Благодарение на съвременните технологии е изключително лесно автоматично да създавате 

отчети, които отговарят на вашите нужди, без значение колко обучаеми се опитвате да оцените. 

 Мениджмънт 

Очевидно е важно да получавате отчетите веднага, но също така е много важно да съхранявате 

данните и отчетите си на място, където ще можете да ги извлечете по всяко време за бъдещ 

анализ и проследяване на историята. Кажете "не" на огромните хартиени папки, които лесно 
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могат да се изгубят или унищожат. Сега е време да използвате базите данни и онлайн 

съхранението, за да съхранявате записите на вашите обучаеми в постоянна и лесна за 

преглеждане организационна система. 

 Подобрено сътрудничество и интерактивност 

Електронното обучение предлага повече сътрудничество и взаимодействие с експерти и колеги 

в сравнение с традиционното обучение. Методите на преподаване и информационните 

комуникационни технологии, които създават интерактивна онлайн среда, са: казуси, 

демонстрации, симулации, видеоклипове, онлайн справки, напътствия и менторство, 

дискусионни групи, проектни екипи, чатове, електронна поща, табла за обяви, уроци, често 

задавани въпроси и съветници. Дистанционното обучение насърчава по-критично мислене в 

сравнение с традиционното обучение, тъй като взаимодействието се осъществява по-добре в 

рамките на малка група ученици. Участниците в онлайн курсове разбират по-добре темата на 

лекцията, отколкото в традиционен курс, поради дискусиите по темата. Проучване показва, че 

онлайн обучаемите са имали повече контакти с другите в класа, харесвали са го повече, 

отделяли са повече време за работа в клас, разбирали са материала по-добре и са постигали по-

добри резултати от учениците в традиционната класна стая. 

 Персонализирано обучение 

Персонализираното обучение оказва влияние върху по-доброто запаметяване на учебното 

съдържание. Съществуват индивидуални различия в стиловете на учене и електронното 

обучение подкрепя всички стилове. Електронното обучение също така осигурява високо ниво на 

симулация, подходящо за нивото на владеене на езика от обучаемия. Хората могат да учат със 

собствено темпо и да преглеждат материала на курса толкова често, колкото е необходимо. Те 

могат да адаптират учебния материал към собствените си нужди, да контролират процеса на 

учене и да разбират по-добре материала. Предоставянето на учебното съдържание на по-малки 

единици допринася допълнително за по-траен ефект от обучението. По-интензивният курс за 

електронно обучение повишава степента на запаметяване с 25-60 % в сравнение с 

традиционното обучение. 

 Достъп до навременна информация  

Уеб базираните услуги за обучение позволяват на преподавателите лесно и незабавно да 
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актуализират уроците и учебните материали. Това поддържа учебното съдържание свежо и 

последователно. Обучаемите имат незабавен достъп до най-актуалната информация, която 

може да бъде изтеглена точно преди да е необходима. Доказано е, че електронното обучение е 

с 50-60% по-добра последователност на информацията в сравнение с традиционното обучение. 

 Значителни икономии на разходи 

Огромното намаляване на разходите се дължи на премахването на пътните разходи. Когато се 

провежда по електронен път, обучението е по-евтино на потребител поради ефективното 

разпространение и премахването на високите заплати за обучители и консултанти. Най-голямото 

предимство на електронното обучение е елиминирането на разходите и неудобствата за 

събиране на преподавателя и обучаемите на едно и също място. Организациите могат да спестят 

между 50 и 70% при замяната на класическото обучение с електронно обучение и учене. При 

електронното обучение курсовете могат да се организират в по-кратки сесии и в рамките на 

няколко дни или седмици, така че организациите да не губят служител за цели дни. От друга 

страна, не е необходимо служителите да пътуват и те повишават производителността си и 

използват времето си ефективно. 
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ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН КУРС ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 

Някои предварителни съображения 

Електронното обучение предлага предимствата на обучението на професионалисти с подходяща 

квалификация за поддържане на организационния растеж в дългосрочен план. Въпреки това 

анализът на дизайна на съдържанието в конкретна програма за обучение понякога може да не бъде 

лесно разпознат или да остане незавършен. Създаването на ясен бизнес ориентиран план може да 

помогне на дизайнерите или продуктовите мениджъри да видят какво се крие отвъд дизайна. 

Целите на обучението, критериите за успех, както и контекстът, са съществени фактори, които 

трябва да се вземат предвид, преди да се определи  каквото и да е съдържание. Има 5 

съображения, които трябва да бъдат проучени, преди дизайнерите и/или продуктовите мениджъри 

да се задълбочат в проектирането на учебен продукт: 

 Мисията на организацията и контекста на обучението  

Мисията, визията и ценностите на всяка организация са първата спирка за всеки дизайнер при 

проектирането на онлайн курсове. Времето и усилията ще бъдат загубени, ако предвидената 

инициатива за обучение не е включена или онлайн курсът не отразява мисията на организацията. 

Контекстът на ученето се влияе от три фактора: практики на учене, работни практики и технологии. 

В повечето организации практиките на учене обикновено се представят неформално, например 

като ежедневни задачи или учене чрез проби и грешки. Те могат да се изпълняват чрез изготвяне 

на набор от учебни материали или работни помагала под формата на "най-добри практики". 

Работните практики могат да се изпращат по електронна поща или да се записват под формата на 

уебинари. Обучението за професионално развитие може да бъде представено и като прототип на 

модул за разработване на курс. Технологиите могат да се използват с помощта на персонализирана 

система за управление на обучението (LMS), която се фокусира върху модели, ориентирани към 

обучаемите, в различни форми: изцяло онлайн, смесени или лице в лице. Напълно онлайн 

решенията могат да бъдат асинхронни или синхронни центрове за обучение на персонала. 

Решенията "лице в лице" са информационни сесии за аудитории и заинтересовани страни. В 

допълнение към горепосоченото, учащите се нуждаят от ефективна комуникация чрез имейли и 
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социални медии. Тази комуникация може да се осъществи чрез споделяне на истории за успех в 

онлайн дискусионни форуми и семинари. 

 Теории за ученето 

Започнете да обмисляте и разглеждате различните епистемологии на работното си място. Те могат 

да бъдат разнообразни в зависимост от целите на обучението и критериите на всеки проект. Те 

могат да бъдат комбинация от когнитивни, поведенчески и конструктивни подходи за учене. На 

повечето работни места и/или в образователните институции конструктивизмът може да 

преобладава и да бъде водещ, когато аудиторията е от възрастни учащи се. Конструктивизмът е 

изграден около хора, които конструират знания и тяхното приложение чрез споделяне на опит в 

онлайн дискусионни форуми. Конструктувизмът, като стратегия за учене, се изгражда най-добре с 

микрообучение (обучение на малки парченца). Това ще бъде много полезно, когато се обръщате 

към възрастните учащи от 21-ви век. Друга тема, която също би помогнала на възрастните 

обучаеми, е съвместното създаване на критерии за успех по идеи като ангажираност, UDL 

(Универсален Дизайн на Учене) и даване на описателна обратна връзка при наличие на онлайн 

аудитория. 

 Анализ на аудиторията на обучаемите 

Характеристиките на обучаемите играят жизненоважна роля при определянето на формата на 

дизайна на курса за електронно обучение преди началото на процеса. Те са много, но някои от тях 

могат да бъдат изброени по-долу: 

- Възрастните учащи са склонни да завършват кратки модули и/или да проектират страници на 

курсове, които понякога не следват очакванията на организацията и/или не отговарят на 

нуждите на аудиторията на 21-ви век. 

- Напомняме на възрастните обучаеми, че трябва да разработят/подобрят страниците на курса, 

като следват съществуващите критерии за успех. 

- Възрастните учащи предпочитат да учат при наличието на гъвкави форми.  

- Възрастните учащи предпочитат комбинация от интерактивни дигитални медии, инфографики, 

помагала за работа и дейности за микрообучение с по-малко текстове за четене. 
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- Някои възрастни обучаеми следват инструкциите и показват примери за дизайна на текущите 

си онлайн курсове, докато други не участват. 

- Възрастните учащи са склонни да ускоряват изпълнението на конкретни задачи, когато са заети. 

- Възрастните учащи смятат, че уебинарите на живо или на запис са добри мотиватори 

- Възрастните учащи смятат, че актуализираните уроци могат да бъдат чудесно допълнение. 

- Възрастните учащи имат различни възприятия за ефективността на обучението и организацията. 

- Групата на възрастните обучаеми е много разнородна по отношение на постиженията и 

мотивацията. 

- Възрастните учащи се се нуждаят от мотивиращо и продължаващо обучение, за да усвояват 

нови умения на различни етапи всяка година. 

- Възрастните учащи са гъвкави, работят самостоятелно и със собствено темпо. 

- Възрастните учащи могат да работят индивидуално или в групи по време на семинарите за 

професионално развитие. 

 Ситуационни фактори 

Цената, достъпът и качеството са фактори, които винаги са взаимосвързани и влияят върху дизайна 

на учебния продукт. На работното място много рядко се наблюдава срещата на всички три фактора. 

Можем да твърдим, че се срещат най-много два от трите фактора, като третият остава настрана. 

Когато проектът е с ограничен бюджет, е важно да има ясен, предварителен бизнес план, в който 

се отчитат разходите и сроковете за завършване на всяка фаза на проекта. Всеки възрастен обучаем 

трябва да има достъп до силна и надеждна интернет връзка, за да има достъп до всички функции 

на LMS. В процеса на оценяване на учебния продукт/прототип качеството може да бъде 

актуализирано или променено, за да отразява и отговаря на очакванията и критериите за успех след 

обратната връзка с възрастните обучаеми. 

 Подход на дизайнера към електронното обучение 
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Това винаги може да не бъде разпознато или пропуснато. Дизайнерът на инструкции или 

продуктовият мениджър също са възрастни обучаеми. По дефиниция дизайнерите също са 

възрастни учащи се. Следователно всеки използван подход към обучението трябва да бъде 

пренесен на етапа на проектиране на курса за електронно обучение. 

В обобщение, когато не винаги е възможно да се срещнем лично с възрастни обучаеми онлайн, 

трябва да се постави по-голям акцент върху когнитивния подход, който изгражда техните знания 

без намесата на модератора - нещо, което може да бъде подчертано във всяка разработена 

програма за онлайн обучение. Да не забравяме, че като дизайнери трябва да сме наясно с контекста 

на всеки продукт за обучение. Факторът контекст на обучението може да бъде социален, повлиян 

от предмета, предишния опит на възрастните обучаеми, отношението им към предмета и 

собствения им професионален опит, който оказва влияние върху усвояването на нов материал. 

Защо добрият дизайн на електронното обучение е задължителен 

Ако е вярно, че много хора съдят за книгите по кориците им, същото важи и за онлайн курсовете и 

корпоративните модули за електронно обучение. Лошите графики, объркващата навигация и 

разнородните цветове са равносилни на ужасен дигитален курс. 

Често не е важно колко добро е съдържанието, защото много малко хора могат да се примирят с 

ужасните визуални ефекти, за да се докоснат до вашето отлично съдържание. Много лесно един 

добър курс бива унищожен от лошия дизайн на електронното обучение. 

Ето защо е разумно да се положат повече усилия за проектиране на електронно обучение. Ако 

курсът е визуално привлекателен, той ще привлече участниците и ще ги задържи ангажирани по-

добре, отколкото зле планиран дизайн. Въпреки че са необходими много детайли и куп усилия, за 

да се създаде перфектният дизайн за електронно обучение, който да извади най-доброто от вашите 

обучаеми, това си заслужава. 

Експертите по учебен дизайн твърдят, че за да се разработи ефективен електронен курс, би било 

много полезно да се обърне внимание на пет основни компонента: аудитория, структура на курса, 

дизайн на страницата, ангажираност на съдържанието и използваемост. 
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1. Аудитория 

Курсът трябва да бъде разработен, като се има предвид аудиторията; основният ключ към успеха е 

да се предостави това, от което учащите се нуждаят. Преди да започнете да разработвате курса, 

трябва да се направи анализ на аудиторията въз основа на следните въпроси: 

 Какви са желаните резултати на обучаемите? 

Разбирането на потребностите на учащите означава да се знаят причините, поради които те 

посещават курса, тяхното мнение за обема на работата, която той ще им създаде, и техните 

очаквания от обучението. За да се получи тази информация, би било полезно да се проведе 

проучване или да се попитат учащите какви са техните очаквания след завършването на този курс. 

Тази информация ще ви помогне да създадете целите на курса и да се уверите, че съдържанието 

на курса е съобразено с тези цели. Цялата тази информация трябва да бъде известна преди 

разработването на курса. 

 Какви са предварителните условия за курса? 

Курсът част от учебен план ли е, или е самостоятелен курс? Какви са необходимите знания, които 

потребителите трябва да имат, преди да посетят този курс? Този курс за начинаещи или за експерти 

е предназначен? Кой ще посещава курса? Мениджъри или технически лица? Какъв е техният 

образователен ценз? Каква е възрастта на обучаемите? Някои хора могат да сметнат този въпрос за 

неуместен, но трябва да знаете тази информация, защото разработването на курс за възрастни е 

различно от разработването на курс за тийнейджъри или дори за малки деца. 

 Каква е учебната среда? 

Трябва да разберете по какъв начин обучаемите ще участват обучението. Дали ще се обучават 

онлайн или на място? Дали ще се обучават чрез лаптопа си, или ще използват мобилните си 

телефони за достъп до учебния материал? Какъв е софтуерът и хардуерът, с които разполагат 

обучаемите? Разбирането на тази информация ще ви помогне да изберете правилния формат на 

курса. 

Получаването на отговорите на горните въпроси ще позволи на дизайнерите на курсове да 

придобият добра представа за целевата си група. 
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 2. Структура на курса 

Понятието за структура на курса включва темите и тяхната последователност в рамките на курса. 

Много е важно учебният материал да бъде организиран в добра последователност, за да се 

постигне целта на курса. Един от инструментите, които дизайнерите на обучение използват, е 

сторибордингът. Това е много мощен инструмент, тъй като им помага да имат ясна представа за 

последователността на курса и за това дали размерът на всеки урок е голям или малък. За да бъде 

действително ефективен, един онлайн курс за обучение трябва да следва някои прости, но 

съществени съвети. 

 Избягвайте да създавате дълги модули 

Ако създавате PowerPoint презентации, не превишавайте 10 слайда на модул, а ако създавате 

видеоклипове, те трябва да са с продължителност от 3 до 20 минути. Човешките мозъци 

обикновено не остават съсредоточени за повече от 20 минути, така че трябва да поддържате 

материала си кратък, за да може да си гарантирате добро запомняне информацията. Разбиването 

на съдържанието на по-малки части ще позволи по-добро запаметяване на информацията. 

Можете да прочетете повече за микрообучението и неврологията в следното каре: 
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 Използване на графики 

Винаги можете да включите графики или инфографики, които обясняват дадена идея/концепция 

или твърдение. Всяка графика или картинка трябва да има цел. Използвайте таблици, диаграми и 

графики, за да опростите информацията и да я направите запомняща се: по-добре е да имате 

повече прости слайдове, отколкото няколко сложни. 

 

Микрообучение и неврология 
Микрообучението е метод за обучение на хора с много натоварен график и на хора, 
които обичат да учат в движение. Това е вид обучение, което включва сравнително 
кратки ангажименти в дейности, свързани с обучението - обикновено вариращи от 
няколко секунди до 20 минути - които могат да предоставят всякаква комбинация от 
представяне на съдържание, преглед, практика, размисъл, поведенчески подтици, 
подпомагане на изпълнението, напомняне на цели, убеждаващи съобщения, 
възлагане на задачи, социално взаимодействие, диагностика, коучинг, 
взаимодействие с ръководството или други методики, свързани с обучението. 
Невробиолозите са открили как работи и учи нашият ум. За нас е много важно да 
разберем как функционира ума ни, за да можем да преподадем добър учебен 
материал. Те твърдят, че според изследванията и проучванията човек не може да се 
концентрира повече от 20 мин. върху определена тема. Умът губи своята концентрация 
и спира да учи. Тъй като процесът на учене променя много мозъка ни и неговата 
функционалност, за нас е много важно да позволим на тези промени да се случат и да 
дадем на мозъка си време да се отпусне и да учи. 
Според проучванията имаме два различни начина на мислене и справяне с проблеми 
или дори учене: фокусиран и дифузен. Мозъкът ни е във фокусиран режим, когато се 
опитва да се концентрира върху нещо. Например, когато се опитва да реши 
определено математическо уравнение или да вникне в определена тема, или дори да 
вземе критично решение в работата си. Но дифузният режим е по-отпускащ, той е този, 
който освобождава вашата креативност и ви помага да намерите иновативно решение 
на определен проблем или дори да научите нова концепция, която е напълно 
непозната за вас. 
Както съветва д-р Барбара Оукли, за да постигнем целите на обучението си, се нуждаем 
и от двата начина на мислене. Ето защо е много важно да възприемем 
микрообучението в методите си на учене, за да дадем на мозъка си необходимото 
време да премине от фокусиран към дифузен режим и обратно. 
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 Правилно използване на интерактивна концепция 

Структурата на курса трябва да има подходяща степен на интерактивност. Възможно е да се добавят 

упражнения или друг източник на дейности в рамките на курса, като се има предвид, че твърде 

многото дейности могат да объркат обучаемите. Затова е важно да се включи подходящ брой 

дейности (т.е. по правило по една основна дейност на модул). 

 Дизайн на страницата 

Страниците трябва да са ясни, добре организирани и прости. Твърде сложният дизайн трябва и 

може да бъде избегнат, като се следват някои важни съвети: 

 Използване на шаблони 

Шаблоните ще ви помогнат да имате последователен дизайн на курса и ще улеснят работата на вас 

и вашите колеги. Започнете проекта си с изработването на добър шаблон, в който да зададете 

шрифтовете, заглавията и цветовете, които ще използвате в останалата част на проекта. 

 Запазете баланса между графики и текст 

Не забравяйте да поддържате добър баланс между графиките и текстовете. Въпреки че знаем, че 

графиките са добър инструмент за улесняване на концепциите и идеите, твърде многото графики 

ще объркат учащите. 

 Направете навигацията лесна 

Направете курса си лесен за навигация и с добра логическа последователност. Не въвеждайте в 

страницата си много информация. Претъпканата страница само ще разсее и разочарова обучаемия 

и вероятно ще отклони вниманието му от важната информация. 

 Обърнете внимание на протичането на курса 

Курсовете ви трябва да следват логическа последователност и навигационен модел, за да се 

избегне объркване. 

 Включете инструкции 
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Навигацията в курса за електронно обучение не трябва да бъде загадка, винаги включвайте 

инструкции, за да не се затрудняват потребителите. 

 Осигуряване на цветова хармонияИзползвайте цветовете по подходящ начин, за да 

помогнете на обучаемите да се докоснат до съдържанието. Изберете балансирана цветова 

Значение на цветовете за електронното обучение 
Цветът, използван за фона, елементите и другите изображения в модула за 
електронно обучение, са от значение. Съществуват цветове, за които е научно 
доказано, че мотивират обучаемите по много специфични начини. Когато се 
използват правилно, цветовите комбинации могат да помогнат на учащия да остане 
фокусиран по време на програмата за електронно обучение и в крайна сметка да 
постигне целите на обучението. От друга страна, лошите цветове за изкуството на 
електронното обучение могат да бъдат разсейващи, дразнещи и депресиращи и да 
съсипят преживяването на обучаемия. Ето някои интересни моменти, които трябва 
да имате предвид, когато избирате цветове за вашия курс за електронно обучение. 
Използване на зелено за концентрация: зеленото - цветът на живота - често се свързва 
с равновесие и спокойствие. От научна гледна точка то има ниска дължина на 
вълната, която насърчава фокуса и ефективността.  В дизайна на електронното 
обучение зеленият цвят може да се използва за повишаване на нивото на 
концентрация на обучаемите, особено в модули, които наблягат на яснотата и в които 
обучаемите трябва да избягват грешки. Доказано е, че зеленото има и 
възстановителни свойства, така че е добра практика да включите зелено в 
художественото оформление на електронното обучение за модули, за които усещате, 
че ще бъдат изтощителни. 
Изграждане на ентусиазъм с оранжево: оранжевото - цветът на залеза - се асоциира 
с удоволствие и ентусиазъм. Това е идеалният цвят, който може да подобри 
настроението на вашите обучаеми. Когато се използват за курсове за електронно 
обучение, произведенията с оранжев цвят могат да се използват, за да улеснят 
учащите в новите модули или новите учебни дейности. 
Насърчаване на продуктивността със синьото: синьото често се използва в 
корпоративните среди и в академичните среди поради връзката му с 
продуктивността. Дизайнерът на електронно обучение също може да използва 
синьото, за да помогне на обучаемите да постигнат повече. Изображенията за 
електронно обучение със син цвят са важни и защото този цвят предизвиква 
мотивация за знания и комуникация. 
Въпреки че тези конкретни съвети за цветовете са много полезни, важно е да се 
контролира общата комбинация от цветове, използвана в електронното обучение. 
Монохромните цветове, въпреки че са ефективни за отделни идеи, могат да станат 
скучни, докато топлите ентусиазиращи цветове могат да превъзбудят обучаемия и да 
попречат на съсредоточаването.  
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схема, която да акцентира върху ярките цветове, и повтаряйте същата схема във всички 

уроци и учебно съдържание. Тук се обръща внимание на това как да използвате конкретни 

цветове, за да мотивирате обучаемите по време на цялата програма за електронно 

обучение. 

 Прилагане на визуална йерархия 

Как бихте се наслаждавали на едно списание, ако всички стилове, размери на шрифтовете и 

изображенията са еднакви? Това със сигурност ще бъде трудно за четене. Същото важи и за вашия 

курс за електронно обучение. 

Разграничавайте текстовете си, като започнете от заглавията, минете през подзаглавията, до 

основната част и останалата част. Идеята е да насочвате обучаемия от най-важното съдържание 

към следващото по важност и т.н. По този начин обучаемият избира важната информация от пръв 

поглед и преминава поетапно през цялото съдържание.  

Можете да създадете този акцент чрез промяна на стила и размера на шрифта, размера на 

изображението, позициите, заместителите и други подобни елементи. Също толкова важно е да 

имате фокусна точка, която да се откроява на екрана и към която да се връщат погледите на 

потребителите. Тази опорна точка може да бъде навигационната лента или добре разположено 

изображение. 

 Да демонстрирате последователен стил 

Уверете се, че графиките и елементите на дизайна са в един и същ стил във всеки модул. 

Последното нещо, което искате да направите, е да объркате или да разсеете вниманието на 

обучаемите, но точно това прави разхвърляният стил. На практика използвайте сходни шрифтове, 

форми и цветови комбинации. Уверете се, че яркостта и контрастът на изображенията или 

отклоненията в цветовете не се различават забележимо. Искате обучаемият да се движи със 

съдържанието и да прави паузи само около указателните знаци, които сте добавили умишлено. 

Стандартна практика е да се използва единна тема в целия модул за електронно обучение. 
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 Използвайте много бели полета 

Голямото количество бели полета помага за пренареждане на дизайна и помага на потребителите 

да се съсредоточат върху основното съдържание на курса. Белите пространства - които не са 

непременно бели - се отнасят до местата на страницата, които са оставени празни. В дизайна те се 

използват, за да се откроят текстовете и другите елементи. 

 Използване на четливи шрифтове 

Това е почти безсмислено, но си заслужава да се спомене. Докато се опитвате да направите 

текстовете си красиви и привлекателни, уверете се, че те са също толкова ясни, професионални и 

лесни за четене. Експертите съветват да използвате безсерифни шрифтове с размер поне 16 пиксела 

за онлайн съдържание. Също така е най-добре да използвате само 2 или 3 шрифта на една 

страница. 

 Навигацията трябва да е лесна и интуитивна 

Улеснете преминаването на обучаемите напред и назад в рамките на вашия курс за електронно 

обучение. Най-добре е да изберете по-традиционна навигационна структура, която е интуитивна. 

За целта се уверете, че разполагате с трудно забележими навигационни указатели и лента с 

възможност за кликване, която позволява на потребителите лесно да преминават към важни 

раздели като тестове, ресурси, форуми и т.н. 

3. Ангажираност на съдържанието 

Ангажираността на съдържанието е по-важна при електронното обучение, отколкото при 

обучението на място. Това е така, защото повечето курсове за електронно обучение са проектирани 

да се провеждат самостоятелно. Затова трябва да се съсредоточите върху това как да ангажирате 

обучаемите със съдържанието, за да компенсирате липсата на взаимодействие с инструкторите. Ето 

някои стъпки, които ще улеснят работата ви. 

 Поставяне на SMART цели 

Целите на вашето електронно обучение трябва да бъдат конкретни, измерими, постижими, уместни 

и обвързани със срокове. 
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 Добавяне на интерактивни графики 

Колкото повече взаимодейства обучаемият със съдържанието, толкова повече ще научи. Ако 

графиките улесняват предаването на концепцията, то интерактивните графики ще улеснят 

запаметяването на информацията и ще насърчат учащите да продължат да учат. 

 Използване на хипервръзки 

Когато проектирате съдържание за електронно обучение, не забравяйте да включите хипервръзки, 

за да покажете на обучаемите нови концепции и да им дадете допълнителна информация за нова 

тема, която може да им се стори интересна. 

 Добавяне на тестове и оценяване 

Тестовете ще помогнат на обучаемите да проверят знанията си и да се уверят, че са усвоили 

основните понятия. Уверете се, че задавате въпроси, които проверяват разбирането на основните 

цели на курса, и винаги предоставяйте обратна връзка към всеки въпрос, за да помогнете на 

обучаемите да го разберат. 

 Включете упражнения 

Ангажирайте обучаващите се, като включите упражнения, за да разделите съдържанието. 

 Разработете игрово съдържание 

Геймификацията в обучението означава прилагане на правилата на играта в учебния материал. 

Насърчавайте обучаемите да продължат да учат, като им предоставяте наградни значки, стикери и 

точки, когато напредват в курса. Най-лесният начин за прилагане на геймификацията е чрез 

използване на структурна геймификация. Тази концепция възнаграждава напредъка на обучаемите 

в курса. Например за всяко видео, което гледат, те получават 100 точки, а за всеки 3 видеоклипа 

могат да получат значка и т.н. и т.н. В интернет има много примери, които показват как можете да 

игровизирате курса си. Структурната геймификация може да бъде постигната с помощта на система 

за управление на обучението или да бъде разработена с помощта на инструментите за създаване 

на курса ви. 

4. Използваемост 

Въпреки че сте свършили чудесна работа при проектирането, някои курсове не функционират 
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правилно. Така че, ако искате да избегнете тази бъркотия, не забравяйте да тествате проекта си. Ето 

някои стъпки, които ще ви помогнат да тествате ефективно вашия курс за електронно обучение. 

 Проверете за възможни технически проблеми. 

Уверете се, че курсът работи правилно от техническа гледна точка. Уверете се, че всички връзки 

работят и навигацията в курса е лесна. Дизайнът също трябва да е безупречен. Уверете се, че 

графиките се изобразяват перфектно при всяка резолюция. И не забравяйте да тествате курса, като 

използвате различно устройство (таблет, компютър, мобилен телефон) с различна операционна 

система (Windows, Linux, Android, IOS). 

 Проверка на синтаксиса и граматиката 

Накарайте някой да провери сценария и синтаксиса на съдържанието. Уверете се, че няма излишък 

на данни. Тествайте последователността. Уверете се, че тя протича гладко и че целта на курса е 

постигната. Правилното тестване на вашия курс ще увеличи процента на неговия успех, затова е 

важно да не пренебрегвате тази стъпка. 

  



35 

 

 

EQF ECVET, РОЛЯТА НА CEDEFOP И EQF 

Европейският съюз разполага с няколко общи инструмента, които помагат на хората да прехвърлят, 

признават и натрупват оценените от тях резултати от ученето, да придобият квалификация или да 

участват в учене през целия живот. ECVET е един от тези инструменти. 

Какво е ECVET? 

Европейската кредитна система за професионално образование и обучение позволява на учащите 

да натрупват, прехвърлят и използват обучението си в единици, когато тези единици са постигнати. 

Това дава възможност за изграждане на квалификация със собственото темпо на учащите се от 

резултатите от обучението, придобити във формален, неформален и самостоятелен контекст, в 

собствената им страна и в чужбина. 

Това е рамка за повишаване на мобилността на учащите и на преносимостта на квалификациите, 

която определя принципи и технически спецификации и използва съществуващото национално 

законодателство и разпоредби. Тя се прилага за квалификациите в областта на ПОО 

(професионално образование и обучение) на всички нива на европейската квалификационна 

рамка. 

ECVET допълва и надгражда концепциите и принципите, които се споделят с Европейската 

квалификационна рамка (EQF), Европас и Европейската референтна рамка за осигуряване на 

качество в областта на ПОО (EQARF). 

През 2009 г. Европейският парламент и Съветът на ЕС приеха препоръката за ECVET и приканиха 

държавите членки да създадат необходимите условия и да приемат мерки за прилагане на 

системата към всички квалификации в областта на ПОО. По този начин те създадоха условия за 

постигане на по-голяма прозрачност на европейските квалификации. Системата ECVET се основава 

на единици резултати от ученето като част от квалификациите, които могат да бъдат оценявани и 

валидирани. 
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Резултатите от ученето обикновено се разработват като част от процеса на проектиране и 

изграждане на квалификацията и могат да бъдат постигнати чрез различни начини на учене, 

условия и контекст (формален, неформален и самостоятелен). Те се декларират по отношение на 

знания, умения и компетентности и след като бъдат постигнати, водят до присъждане на кредит, 

който след процес на валидиране допринася за придобиването на квалификация или награда 

(училищен кредит). Придобиването на инструменти и процедури за определяне на рамка от 

компетентности, които да бъдат сертифицирани чрез ECVET, е от основно значение за 

транснационалната мобилност. 

 

 

 

Резултати от обучението - определение 
В препоръката на EQF от 2008 г. резултатите от обучението се определят като "твърдения за 
това какво трябва да знае, разбира и/или да може да прави човек в края на учебния процес". 
Перспективата на резултатите от ученето се използва за различни цели, като най-важните от 
тях са: 

 Квалификационни рамки и техните описания за нива 

 Квалификационни стандарти 

 Разработване на учебни програми 

 Оценяване и валидиране 

 Осигуряване на качеството  

 Преподаване и обучение 

За всички тези цели подходът на резултатите от обучението засилва фокуса върху 
индивидуалния учащ се и нивото на знания, умения и компетентност, което той трябва да 
постигне. Това балансира традиционния фокус върху приноса на образованието и 
обучението, особено върху продължителността и мястото на обучението.   
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Какво представлява Cedefop? 1 

Европейският център за развитие на професионалното обучение е европейската агенция, която в 

сътрудничество с Европейската комисия наблюдава и осигурява техническа и аналитична подкрепа 

за прилагането на препоръката ECVET на европейско, национално и секторно равнище. 

От основаването си през 1975 г. експертният опит на Cedefop се задълбочава и разширява с 

укрепването на сътрудничеството между Европейската комисия, държавите членки и социалните 

партньори в областта на политиката за ПОО, уменията и квалификациите. 

Стартирането на системно европейско сътрудничество в областта на ПОО през 2002 г. (т.нар. процес 

от Копенхаген) доведе до споразумение за общи цели на политиката, подкрепени от показатели и 

редовен мониторинг. Въведен е набор от европейски инструменти за подпомагане на мобилността 

на учащите, качеството на програмите за ПОО и разбирането на квалификациите. Страните 

работиха по общи приоритети, за да направят ПОО по-подходящо и привлекателно за хората и 

работодателите. Като цяло европейското сътрудничество повиши престижа на ПОО, като му даде 

възможност да подкрепи трансформациите в икономиката и обществото, включително цифровия и 

екологичния преход. Приносът на Cedefop за това развитие е значителен. Той предложи и пряко 

подкрепи разработването и прилагането на ключови европейски инструменти. Неговият експертен 

опит помогна за оформянето на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и подкрепи свързаните 

с нея национални рамки (НКР), улеснявайки сравняването на квалификациите от различни 

държави. Подкрепяйки преминаването към базиране на учебните програми и квалификациите 

върху резултатите от ученето, Cedefop помогна за откриването на нови начини за валидиране на 

неформалното и самостоятелното учене и нови пътища за придобиване на квалификации. 

Анализите и изследванията на Cedefop подобриха разбирането за силните и слабите страни на 

системите за ПОО и предоставиха информация за социалните, икономическите и личните ползи от 

ПОО, като по този начин помогнаха за формирането на политическите насоки. Със своята 

доказателствена база и анализи, Cedefop подкрепи усилията на държавите и социалните партньори 

                                                           
1 https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/who-we-are  

https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/who-we-are
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за разширяване на обучението на работното място, включително качественото и ефективно 

чиракуване. 

С цел да подпомогне информирането за политиката и предлагането на ПОО и в по-широк план за 

избора на образование и кариера, Cedefop разработи подходи в целия ЕС за разбиране на 

настоящото и прогнозиране на бъдещото търсене и предлагане на умения. Тази работа по 

проучване на пазара на труда и уменията, както и на връзките между работните места, уменията и 

квалификациите, позволява да се подобри управлението на ПОО и да се модернизира проактивно 

ПОО в стремежа за изграждане и поддържане на пригодността за заетост на учащите се и 

работниците, както и на конкурентоспособността на предприятията. 

Cedefop също така организира и участва в събития, свързани с ECVET, включително срещи на групата 

на потребителите на ECVET, годишен форум на ECVET и дейности за взаимно обучение. 2 

Какво е EQF и защо е важно 3 

Европейската квалификационна рамка (ЕКР) е обща европейска референтна рамка, чиято цел е да 

направи квалификациите по-разбираеми в различните страни и системи. Обхващайки 

квалификациите на всички равнища и във всички подсистеми на образованието и обучението, ЕКР 

осигурява цялостен преглед на квалификациите в 38-те европейски държави, които понастоящем 

участват в нейното прилагане. В тясно сътрудничество с Европейската комисия, Cedefop осигурява 

аналитична и координационна подкрепа за прилагането на ЕКР и извършва редица сравнителни 

проучвания и анализи по въпроси, свързани с прилагането на рамката на равнище ЕС, на 

национално и секторно равнище. 

Ето защо Европейската квалификационна рамка може да се опише като мост между националните 

квалификационни системи. 

Същността на ЕКР е в нейните осем референтни нива: нивото се увеличава в зависимост от нивото 

на владеене на езика, като ниво 1 е най-ниското, а ниво 8 - най-високото. Всяко ниво се определя 

въз основа на трите вече споменати измерения: 

                                                           
2 https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet  
3 https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-qualifications-framework-eqf#group-downloads  

https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-qualifications-framework-eqf#group-downloads
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- Знания: в контекста на ЕКР те се описват като теоретични и/или фактологични. 

-  Умения: В контекста на ЕКР те се описват като когнитивни (включващи използването на 

логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически (включващи сръчност и 

използване на методи, материали, инструменти и приспособления). 

- Отговорност и самостоятелност: В контекста на ЕКР те се описват като способността на 

учащия да прилага знанията и уменията си самостоятелно и отговорно. 

Ниво Знания Умения Отговорност и 

самостоятелност 

ЕКР Ниво 1 Основни общи 

познания. 

Основни умения, 

необходими за изпълнение 

на прости задачи. 

Работа или обучение под 

пряк надзор в 

структуриран контекст 

ЕКР Ниво 2 Основни фактологични 

познания в дадена 

област на работа или 

обучение. 

Основни познавателни и 

практически умения, 

необходими за използване 

на съответната информация 

за изпълнение на задачи и за 

решаване на рутинни 

проблеми с помощта на 

прости правила и 

инструменти. 

Работа или обучение под 

наблюдение с известна 

самостоятелност. 

ЕКР Ниво 3 Познаване на факти, 

принципи, процеси и 

общи понятия в дадена 

област на работа или 

обучение. 

Набор от познавателни и 

практически умения, 

необходими за изпълнение 

на задачи и решаване на 

проблеми чрез избор и 

прилагане на основни 

методи, инструменти, 

материали и информация. 

Поемане на отговорност 

за изпълнението на 

задачите в работата или 

обучението; адаптиране 

на собственото 

поведение към 

обстоятелствата при 

решаване на проблеми. 
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ЕКР Ниво 4 Фактически и 

теоретични познания в 

широк контекст в 

дадена област на 

работа или обучение. 

Набор от когнитивни и 

практически умения, 

необходими за намиране на 

решения на конкретни 

проблеми в дадена област 

на работа или обучение. 

Упражнява 

самостоятелно 

управление в рамките на 

работния или учебния 

контекст, който 

обикновено е 

предвидим, но може да 

се промени; контролира 

рутинната работа на 

други хора, като поема 

известна отговорност за 

оценката и 

подобряването на 

работните или учебните 

дейности. 

ЕКР Ниво 5 Изчерпателни, 

специализирани, 

фактологични и 

теоретични познания в 

дадена област на 

работа или обучение и 

осъзнаване на 

границите на тези 

познания. 

Цялостен набор от 

когнитивни и практически 

умения, необходими за 

разработване на творчески 

решения на абстрактни 

проблеми. 

  

Упражняване на 

управление и надзор в 

условия на работа или 

учебни дейности, при 

които има 

непредсказуема 

промяна; преглед и 

развитие на работата на 

себе си и на другите. 
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ЕКР Ниво 6 Разширени познания в 

дадена област на 

работа или обучение, 

включващи критично 

разбиране на теории и 

принципи. 

Усъвършенствани умения, 

демонстриращи майсторство 

и новаторство, необходими 

за решаване на сложни и 

непредсказуеми проблеми в 

специализирана област на 

работа или обучение. 

Да управлява сложни 

технически или 

професионални 

дейности или проекти, 

като поема отговорност 

за вземането на 

решения в 

непредсказуем контекст 

на работа или обучение; 

да поема отговорност за 

управлението на 

професионалното 

развитие на отделни 

лица и групи. 

ЕКР Ниво 7 Високоспециализирани 

познания, някои от 

които са водещи в 

областта на работата 

или обучението, като 

основа за оригинално 

мислене и/или 

изследване. 

Критично осъзнаване 

на проблемите на 

знанието в дадена 

област и на границата 

между различни 

области. 

Специализирани умения за 

решаване на проблеми, 

необходими в областта на 

научните изследвания и/или 

иновациите, с цел 

разработване на нови знания 

и процедури и интегриране 

на знания от различни 

области. 

Управление и 

преобразуване на 

работни или учебни 

условия, които са 

сложни, непредсказуеми 

и изискват нови 

стратегически подходи; 

поемане на отговорност 

за принос към 

професионалните знания 

и практики и/или за 

преглед на 

стратегическото 

представяне на екипите. 



42 

 

 

ЕКР Ниво 8 Познания на най-

напредналата граница 

на дадена област на 

работа или изследване 

и на границата между 

областите. 

Най-напредналите и 

специализирани умения и 

техники, включително синтез 

и оценка, необходими за 

решаване на критични 

проблеми в областта на 

научните изследвания и/или 

иновациите и за 

разширяване и 

предефиниране на 

съществуващите знания или 

професионална практика. 

Да демонстрира 

значителен авторитет, 

новаторство, 

самостоятелност, научна 

и професионална 

добросъвестност и траен 

ангажимент за 

разработване на нови 

идеи или процеси на 

преден план в контекста 

на работата или 

обучението, 

включително в областта 

на научните 

изследвания. 

 

 

За да приложат ЕКР, участващите страни са разработили национални квалификационни рамки 

(НКР). 

Основната цел на ЕКР е да направи квалификациите по-четливи и разбираеми в различните 

държави и системи. Това е важно за подпомагане на трансграничната мобилност на учащите се и 

работниците, както и на ученето през целия живот в Европа. Онлайн инструментът на Cedefop за 

национални квалификационни рамки (НКР) дава възможност за сравняване на информация за НКР, 

а за страните, които са финализирали процеса на препращане към ЕКР, и за сравняване на техните 

видове квалификации. Платформата Europass позволява търсене на квалификации, които са част от 

базите данни на националните квалификационни рамки. 

Що се отнася до правното основание на ЕКР, прилагането на ЕКР се основава на Препоръката 

относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, приета от Европейския 
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парламент и Съвета на 23 април 2008 г. В отражение на успеха при прилагането на препоръката от 

2008 г. на 22 май 2017 г. беше приета преработена и подсилена препоръка за ЕКР. Целта на тази 

преразгледана препоръка беше да се осигури приемственост и по-нататъшно развитие на ЕКР. 

Отчитайки успеха в изпълнението на препоръката от 2008 г., на 22 май 2017 г. Съветът по 

образование, младеж, култура и спорт прие преработена и подсилена препоръка за ЕКР с цел да се 

осигури приемственост, както и по-нататъшно задълбочаване на ЕКР. 

Във връзка с прилагането си, ЕКР е катализатор за разработването на всеобхватни национални 

квалификационни рамки, основани на резултатите от ученето.  Всички държави, ангажирани с ЕКР, 

считат, че такива национални рамки са необходими, за да направят квалификациите си сравними в 

различните сектори и държави. 

До септември 2021 г., 35 държави бяха официално свързали националните си квалификационни 

рамки с ЕКР: Австрия, Белгия (Фландрия и Валония), България, Хърватия, Кипър, Чешката република, 

Дания, Естония, Финландия, Бившата югославска република Македония, Франция, Германия, 

Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, 

Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, 

Словения, Швеция, Швейцария и Турция. 

ЕКР е източник на вдъхновение за разработването на национални и регионални квалификационни 

рамки в целия свят. Все повече държави и региони се стремят към по-тясна връзка между своите 

квалификационни рамки и ЕКР. 

Пилотни проекти за сравняване на квалификационните рамки на трети страни с ЕКР бяха проведени 

с Австралийската квалификационна рамка (AQF), Новозеландската квалификационна рамка (NZQF) 

и Хонконгската квалификационна рамка (HKQF). 
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МОДУЛ 2:  

ВЪВЕДЕНИЕ В ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА 

ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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ПЛАТФОРМИ ЗА УЧЕБЕН ОПИТ 

Дистанционното обучение не е нещо ново, то се използва от стотици години. В началото 

дистанционното обучение се осъществяваше по пощата, но след появата на интернет 

дистанционното обучение се превърна почти изцяло в онлайн обучение или електронно обучение 

(e-learning). 

Но какво представлява електронното обучение? Можем да кажем, че електронното обучение е 

структуриран учебен процес, който се предоставя по електронен път чрез интернет. Съществуват 

две различни форми в зависимост от това дали процесът се изпълнява по синхронен или 

асинхронен начин: 

- Асинхронно: по този начин ученикът има достъп до учебното съдържание по всяко време и 

навсякъде. Очевидно е, че няма пряко взаимодействие с учителите, но комуникацията може да 

се осъществява чрез форуми, имейли или съобщения. На учениците се предоставят инструменти 

за приключване на учебния процес и обикновено има установени периоди за приключване на 

различните задачи, модули, уроци и т.н. 

- Синхронно: Този вид електронно обучение изисква преподавателите и учениците да са 

свързани едновременно, тъй като то се осъществява в реално време. При него се използват 

инструменти за уебинари или видеоконференции и онлайн чатове, в които участниците могат 

да споделят мнения или коментари за провеждания урок. 

- И при двата начина на обучение ключов аспект е ангажираността на ученика. За да се постигне 

това, има някои съвети, които създателите на съдържание могат да приложат на практика: 

- Разнообразие на съдържанието: това е изключително важен аспект. Голямото разнообразие от 

дейности и ресурси увеличава ангажираността на учениците. Повтарящите се задачи и структури 

в крайна сметка отегчават и демотивират потребителите на електронното обучение. Разбира се, 

това не означава просто да се смесват различни техники, смесването трябва да е съгласувано с 

целта на учебния процес. 
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- Солидна платформа: Нищо не демотивира повече от платформа, която непрекъснато се срива 

или спира да работи поради технически проблеми. Затова инвестирането в добра ИТ структура 

е друг ключов аспект, който трябва да се вземе предвид. 

- Интерактивност: дори при асинхронната форма възможността за взаимодействие с материала 

помага за ангажирането на учениците. Учениците искат да бъдат част от процеса, а това може 

да стане чрез пряко взаимодействие или чрез включване на интерактивни дейности в задачите 

или уроците. В днешно време има много добри инструменти, които позволяват да се добавят 

взаимодействия към документи, текстове, видеоклипове и презентации. 

Концепцията за "електронно обучение" е използвана за първи път през деветдесетте години и 

оттогава става все по-популярна. 

Защо през деветдесетте години? През това десетилетие се раждат първите дигитални хора, така че 

Интернет се превръща в ежедневен инструмент. Използването му в процеса на обучение бе 

неизбежно, освен това той предлага голям брой нови инициативи, които трябва да бъдат проучени. 

Университетите и училищата започнаха да използват електронното обучение, но само като 

допълнителен инструмент, а не като алтернатива. 

През 2000-те години фирмите и предприятията започнаха да намират електронното обучение за 

ефективен начин за обучение на нови служители или за подпомагане на по-възрастните да обновят 

и подобрят уменията си. Затова те инвестираха пари за разработване и адаптиране на 

съществуващите платформи към техните нужди. 

Методологията MOOC (Massive Open Online Course) беше много успешна, тъй като даваше 

възможност да се предоставя онлайн учебно съдържание на всеки, който иска да изкара курс, без 

ограничение на посещаемостта и в много случаи безплатно. 

Тази популяризация доведе до появата на много платформи, като UDEMY или Moodle - две от най-

използваните. 
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През последните години електронното обучение включва модела на социалното обучение, при 

който могат да се придобият не само твърди умения, но и се разработват модули за обучение за 

меки умения. Социални мрежи като Facebook или Twitter или LinkedIn са ги включили в своите 

ресурси, за да привлекат хора, за да подобрят социалните си умения или пригодността си за работа. 

Последната, но не и по важност стъпка от електронното обучение пристигна в този период на Covid. 

Блокирането поради COVID-19 принуди училищата по целия свят да се затворят, така че 

дистанционното обучение беше най-използваната алтернатива за приемственост на образованието 

в голям брой страни. Този период ускори по неизвестен начин дигитализацията на учебния процес. 

Някои от нововъзникващите технологии, които са включени в процеса на електронно обучение, са 

добавената реалност, виртуалната реалност, интерактивните технологии или геймификацията. 

Всички те се опитват да получат по-богат учебен опит и да повишат участието на учащия, така че да 

се превърнат в център на учебния процес. 

Забележително е и проникването на AI (изкуствен интелект) в електронното обучение. Тази нова 

технология отваря нови неизследвани граници, които трябва да бъдат задълбочено проучени 

поради етични проблеми. AI е мощна технология, която позволява персонализиране на учебния 

процес, адаптиране на образователния път към потребителите въз основа на техния опит и 

резултатите, получени по време на курса. 

В тази част от курса ще разработим втората от тези три точки, необходимостта от създаване на 

надеждна платформа за електронно обучение. 

Споменатото по-горе развитие на електронното обучение изисква все повече и повече ресурси, 

както персонал, така и техници. Следователно съществуването на архитектура, която улеснява 

управлението на различните компоненти на системата за електронно обучение, стана 

необходимост. 

Една от тези архитектури е системата за управление на съдържание – LMS.   
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Какво е LMS и кои са ключовите LMS инструменти 

Системата за управление на съдържание е софтуерна платформа, която съдържа цялата 

инфраструктура, необходима за създаване и разпространение на учебен материал чрез онлайн 

курсове. 

Обикновено LMS се състои от два елемента: сървър, който изпълнява основната функционалност и 

потребителски интерфейс, който се управлява от инструктори, студенти и администратори. 

Нека обясним трите думи от името му: 

L - Учене: с LMS можете да разработвате съдържание с цел да провокирате учебен процес, 

преподаване, обучение на потребителя в дисциплина или в определено умение. Този учебен 

процес може да бъде предложен от център за обучение или предприятие. 

M – Управление: LMS ви позволява да управлявате както курсовете, така и обучаемите. Това 

означава, че LMS не е просто хранилище на съдържание от дидактически материали, но също така 

управлява различните типове потребители: учащи, учители, техници, администратори и т.н., 

организира курсовете или разпределя ресурси. 

S – Система: думата система тук означава пълен софтуер, който включва различни инструменти за 

различни цели, като обучение, оценяване, наблюдение на напредъка на учениците, 

взаимодействие и т.н. Така може да генерира различни статистически данни, анализи или отчети, 

които могат да се използват за вземане на решения по няколко теми. 

И така, LMS предлага много инструменти за генериране на задоволителен учебен процес, както за 

студентите, така и за преподавателите. 

Нека ви представим някои от най-интересните и използвани от тези инструменти, предлагани от 

LMS: 
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- Хранилище на знания за събиране, организиране, споделяне и анализиране на учебни ресурси, 

документи и умения на хората. Това е база данни, която позволява на потребителите да 

включват ново съдържание, да осъществяват достъп до предишни, да ги управляват и да ги 

етикетират, за да улеснят търсенето. 

- Мениджър на потребители, за да даде възможност на администраторите да дефинират 

потребителски акаунти и съответните профили, които могат да дадат достъп до различни 

курсове и разнообразни съоръжения. Някои от задачите на потребителския мениджър са: 

- Добавяне/премахване на потребители 

- Присвояване на потребители към група 

- Предоставяне на достъп на потребителите до курс 

- Присвояване на профили на потребителите 

- Актуализиране на потребители/групи 

- и т.н. 

- Създател на съдържание за разработване на различни видове учебни материали, като 

документи, видеоклипове, аудиозаписи, презентации, викторини, тестове и т.н. В последната 

версия на LMS са включени много иновативни опции, които позволяват добавяне на 

взаимодействия към съдържанието, за да се увеличи ангажираността на учениците. 

- Комуникационните инструменти се използват за улесняване на комуникацията между 

различните типове потребители на LMS: учител-учител, учител-ученик или ученик-ученик. Някои 

от тези инструменти са видеоконференция, чат, форуми, имейл или блогове. Те позволяват на 

учениците да си сътрудничат, да отхвърлят идеи един от друг, да си задават въпроси, да работят 

заедно по проблемите и като цяло просто имат незабавен достъп до някой, който може да им 

помогне. 

- Инструменти за оценка за оценка на усвояването на програмираните знания. Има различни 

видове модалности, които зависят от целта за оценка. LMS трябва да предлага различни видове 

инструменти за оценка, като тестове, викторини, упражнения, домашна работа, проекти, 

индивидуални сесии, доклади и т.н. работа на техни колеги спрямо определени критерии за 

оценка. Тази модалност прави учениците по-ангажирани в процеса. 



50 

 

 

Други функции, които гарантират успеха на LMS са: 

- Отзивчив дизайн – Това, което потребителите виждат на екрана, трябва да съответства на 

избраното от тях устройство, независимо дали е настолен компютър, лаптоп, таблет или 

смартфон. LMS трябва автоматично да показва версията, която е най-подходяща за избраното 

от потребителя устройство. 

- Лесен за използване за недигитални потребители и ориентиран към потребителя дизайн - LMS 

трябва да позволява на този потребител лесно да навигира достъпа до съдържанието и да 

използва наличното. Ако интерфейсът е неинтуитивен или объркващ или разсейващ, това ще 

направи платформата безполезна. 

- Мащабируемост, преносимост и устойчивост на време - Платформата за електронно обучение 

не трябва да става остаряла или неизползвана, следователно, тя трябва да бъде лесно 

мащабируема, с възможност за прехвърляне на електронната платформа в друга среда и 

издръжлива във времето, следователно надеждна услуга за поддръжка с непрекъснато 

актуализирани пакети е въпрос на сериозно разглеждане. 

- Геймификация – включването на техники за геймификация в LMS става все по-популярно през 

последните години. Тези техники произтичат от ангажираността на потребителите и могат да 

помогнат на студентите, които се нуждаят от допълнителна мотивация за постигане на целите 

на курса. Някои от тези техники са класации, точки и значки. 

- Поддръжка за сертифициране и съответствие - Тази функция е от съществено значение за 

системите, използвани за онлайн обучение и сертифициране за съответствие. Инструкторите и 

администраторите трябва да могат да оценят набора от умения на индивида и да 

идентифицират всякакви пропуски в тяхното представяне. Тази функция също така ще направи 

възможно използването на LMS записи по време на одит. 

- Автоматизиране на повтарящи се задачи - Администрирането на LMS е свързано с повтарящи се 

и монотонни задачи. Оценява се, че административният модул на LMS има възможност за 

автоматизиране на този вид задачи: статистика за ефективността, отчитане, имейли, групови 

записвания и т.н. 
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- Многоезичност – Ако учебният процес ще бъде следван от студенти от различни страни с 

различни езици, важно е платформата да включва многоезични инструменти за поддръжка, 

така че съдържанието на обучението и самото обучение да може лесно да се превежда в 

зависимост от избора на потребителя. 

- Изкуствен интелект (AI) – Ако LMS включва изкуствен интелект, това може да помогне за 

създаване на персонализирани изживявания за обучение за потребителите чрез предоставяне 

на конкретно съдържание или различни алтернативи, подходящи за техните нужди. Освен това 

може да подпомогне ангажираността, като предлага нови курсове и теми на потребителя въз 

основа на курсовете, които вече са завършили. 

Сега ще въведем различни видове системи за управление на съдържанието, въз основа на нашата 

класификация в разпределението на LMS 

- Базирана на облак 

- Самостоятелно хоствана LMS 

- Настолни приложения 

- Мобилни приложения 

Базираните на облак LMS стават все по-популярни поради типа съдържание, което се създава в 

момента: видеоклипове, висококачествени презентации или видео игри. Тези LMS се хостват в 

облака, така че се използва платена услуга, защото следват бизнес модел софтуер, като услуга 

(SaaS). Базираните на облак LMS доставчици обикновено се грижат за поддръжката на системата и 

извършването на необходимите актуализации или надстройки. Онлайн потребителите могат да 

имат достъп до системата от всяко място и по всяко време, като използват потребителско име и 

парола. 

Самостоятелно хоствани LMS. Този вид LMS се хоства в учебната компания. Той осигурява по-голям 

творчески контрол, администриране и персонализиране, но изисква поддръжка от компанията и 

мощен сървър, според учебния материал. 
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LMS за настолни приложения са инсталирани на компютъра на потребителя. Някои от услугите се 

изпълняват локално, но учебното съдържание все още може да бъде достъпно на множество 

устройства. 

Мобилно приложение LMS. Популяризирането на мобилните устройства (смартфони и таблети) 

позволи разработването на този тип LMS, до който може да се осъществява достъп чрез тези 

устройства. Този тип внедряване на платформата позволява на потребителите да се регистрират и 

да проследяват своите действия за онлайн обучение в движение. 

Примери за най-известните LMS 

Участието в обучителен курс може да бъде мисия, отнемаща време, следователно резултатите за 

обучаемия трябва да са надеждни. Както бе споменато по-горе, изборът на подходяща LMS е от 

решаващо решение за посрещане на предизвикателството за създаване на ангажираща платформа 

и курсове. 

В днешно време има толкова много различни опции за избор. Тук са изброени 10-те най-

реномирани системи за управление на съдържанието: 

 iSpring 

Тази платформа се отличава с удобния си интерфейс, който позволява на потребителя да навигира 

лесно през множеството опции, които предлага. В допълнение, създателите на курсове могат да 

персонализират всичко, което се изпраща на обучаемите. 

Платформата може да обработва презентации, курсове по SCORM (референтен модел за споделяно 

съдържание), видео уроци, флаш клипове, аудио файлове и много различни формати на 

документи. 

Тя също така предлага капацитет за създаване на уебинари, и двата вида, онлайн и офлайн 

модалност. 
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Услугата за поддръжка на системата е много добра, смятат предприятията, които са решили да 

внедрят тази платформа. 

iSpring е платена платформа, чиито цени зависят от броя на активните потребители. 

 Eduflow 

Тази платформа е насочена към бизнес обучение и институции за висше образование. Една от най-

забележителните характеристики е възможността за създаване на социално и съвместно обучение. 

Тя разполага с огромна библиотека с дейности, която позволява на създателите на курсове да 

развиват голямо разнообразие от образователни практики, като видео съдържание, форуми, 

викторини, партньорски рецензии, анкети, SCORM, срещи на Zoom и много други. 

Има безплатна версия за начинаещи, но са налични много различни ценови планове в зависимост 

от нуждите на потребителите. 

 Thinkific 

Тази платформа ви позволява да създавате, предлагате и продавате свои собствени проектирани 

модули за обучение. 

Тя предлага много различни опции за разработване на курсове, видео, документи, анкети, форуми, 

плъзгане и пускане на съдържание и т.н. 

Лесно се конфигурира дори за хора, които не разбират технологиите. 

Една от силните й страни е възможността за изграждане и проектиране на уебсайт за хостване и 

продажба на пакетите от курсове. 

 Google Classroom 
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Google Classroom е LMS на технологичния гигант Google. Тази платформа не се занимава толкова с 

външния вид, колкото със съдържанието и възможността за използване на добре познати 

инструменти, като нейните инструменти: Google документи, Gmail, Google Calendar или Youtube. 

Това е интересна опция, защото използването й е много лесно и е безплатно. Подходящо е за 

началните училища, защото децата могат да се справят безпроблемно, а родителите могат лесно 

да помогнат на децата си. 

Обратно, това не е най-подходящата платформа за предприятие или професионален курс. 

 Chamilo LMS 

Chamilo LMS е система за управление на съдържание с отворен код, което означава, че може да 

бъде персонализирана от потребителите по всякакъв начин. 

Тя е безплатна за студенти и учители, но предлага и различни курсове с различни цени. 

Като учител можете да създавате курсове от нулата и да ги предлагате за продажба на своя онлайн 

магазин. Има голяма общност от потребители, които могат да помогнат за разработването на 

впечатляващи курсове с много напреднали инструменти. 

 Moodle 

Moodle е друга платформа с отворен код, безплатна е и може да бъде персонализирана или 

модифицирана чрез модулни, оперативно съвместими плъгини, а търговските и некомерсиалните 

проекти могат да се споделят без никакви лицензионни такси. 

Това е една от най-популярните платформи, използвани от много предприятия или университети. 

Тя предлага решения за училища, висше образование, професионално обучение и работно място. 

Обикновено изисква външен хост за разпределяне на курсовете, тъй като предлага хоствана версия 

с ограничен мащаб. Може също да се изисква експерт по ИКТ, който да я конфигурира и управлява.   
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 D2L Brightspace 

D2L е една от първите системи за управление на съдържание. Тя се откроява пред своите 

конкуренти, защото винаги е инвестирала в прогнозно моделиране, автоматизация и анализи, 

което я прави една от най-изчерпателните налични LMS платформи. 

Можете да започнете да използвате абонаментен пакет Brightspace Core и след това да добавяте 

допълнителни модули, колкото е необходимо, за производителност (предсказуем анализ, 

адаптивно обучение), ангажираност (базирано на игри обучение, класация с награди) и асортимент 

от услуги с добавена стойност (услуги за поддръжка, консултации с решения с данни, партньорски 

интеграции). 

D2L предлага безплатна пробна версия от 30 дни и след това има различни начини на плащане. 

Други забележителни LMS са: 

- Mindflash 

- Canvas 

- Matrix LMS 

- Schoology 

  



56 

 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LXP И КОИ СА ОСНОВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА LXP 
Използването на LMS не е единственият начин за разработване на платформа за електронно 

обучение. Има и други видове софтуер, които могат да се използват в зависимост от фокуса на 

учебния процес. 

Платформата за обучение чрез опит (LXP) е софтуер, който се фокусира върху предлагането на добра 

учебна практика, на която обучаемият е в центъра. Обикновено включва инструменти за изкуствен 

интелект за по-добро и по-персонализирано изживяване. Може да се каже, че LXP е като Netflix, 

Spotify или Amazon, но за обучение може да бъде персонализирана в зависимост от предишния ви 

избор и вкус. Съдържанието и пътищата за обучение могат да бъдат специално насочени така, че 

потребителите да получат знанията, от които се нуждаят, възможно най-ефективно. 

Кои са основните атрибути на LXP? Основно: 

 нейната цялостна визия за учебния процес, 

https://3.bp.blogspot.com/-CuwQop-

hSlM/WoIznz2WR7I/AAAAAAAAAEes/oX2gliivvDESLrklwiUri2wedGVZIyUwwCLcBGAs/s1600/9041966.jpg  

Разбирането на холистичното виждане като подход, който се стреми да активира напълно всички 

аспекти на личността на обучаемия (интелект, емоции, въображение, тяло) за по-ефективно и 

всеобхватно обучение. Следователно в учебния процес, предлаган от платформата LXP са включени 

меките умения: комуникация, работа в екип, адаптивност, решаване на проблеми, лидерство и 

други. 

 насърчаване на автономното обучение 

https://www.colegiosyliceos.uy/im/media/YTo0OntzOjI6ImlkIjtpOjEzODI7czoxOiJ3IjtpOjMwMDtzOjE6ImgiO2k6M

zAwO3M6MToidCI7czoxOToibWFwLWN2Vscm9=WFwLWN2Vscm9  

Автономното обучение е подходът, който провокира обучаемите да имат силата да регулират своя 

учебен процес – те имат автономията да контролират своите учебни дейности, те са напълно 

отговорни за всички решения, свързани с неговото/нейното обучение, както и изпълнението на тези 

решения. 

 и нейния адаптивен капацитет. 

https://www.learninglight.com/wp-content/uploads/2015/02/adaptive-learning.jpg 

Концепцията за адаптивно обучение означава предоставяне на образование или обучение, което 

https://3.bp.blogspot.com/-CuwQop-hSlM/WoIznz2WR7I/AAAAAAAAEes/oX2gliivvDESLrklwiUri2wedGVZIyUwwCLcBGAs/s1600/9041966.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-CuwQop-hSlM/WoIznz2WR7I/AAAAAAAAEes/oX2gliivvDESLrklwiUri2wedGVZIyUwwCLcBGAs/s1600/9041966.jpg
https://www.colegiosyliceos.uy/im/media/YTo0OntzOjI6ImlkIjtpOjEzODI7czoxOiJ3IjtpOjMwMDtzOjE6ImgiO2k6MzAwO3M6MToidCI7czoxOToibWFwLWNhcm91c2VsLXNsaWRlciI7fQ==
https://www.colegiosyliceos.uy/im/media/YTo0OntzOjI6ImlkIjtpOjEzODI7czoxOiJ3IjtpOjMwMDtzOjE6ImgiO2k6MzAwO3M6MToidCI7czoxOToibWFwLWNhcm91c2VsLXNsaWRlciI7fQ==
https://www.learninglight.com/wp-content/uploads/2015/02/adaptive-learning.jpg
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използва технологии и данни, за да предостави на обучаемите индивидуално персонализирано 

съдържание, интелигентно адаптирано към техните учебни нужди. Затова персонализирани уроци, 

четене, практики и оценка се предлагат на обучаемите въз основа на техните текущи умения и 

представяне. 

Как може LXP да постигне тези три трудни предизвикателства? LXP поставя обучаемите в центъра 

на учебния процес и им предлага това, което наистина ги интересува, като използва различни 

технологични характеристики за постигане на тази адаптивност: 

https://static.wikia.nocookie.net/ensenamos-para-

queмaprendan/images/0/01/Student.jpg/revision/latest/scale-to-width-

down/828?cb=20170310145246&path-prefix= es 

- Изключително интуитивни интерфейси 

- Лесни инструменти за създаване на съдържание, дори за обучаемия 

- Данни, базирани на уменията 

- Поддръжка на множество устройства, компютри, лаптопи, смартфони, таблети и др. 

- Пространства за дискусии за съвместно обучение и коучинг/наставничество 

- Въвличащи технологии 

- Техники за ангажиране на потребителите 

- Разширява обхвата на обучение отвъд мястото за съхранение на съдържание 

- Обикновено имат отворена архитектура 

LXP се използват главно от компании, които искат да мотивират своите служители да продължат да 

учат. Те могат да помогнат на служителите да подобрят своята производителност и могат да се 

включат в социалното обучение, за да гарантират, че обучението продължава дори след края на 

работното време. 

https://thinqi-blog-strapi-storage.s3.eu-west-2.amazonaws.com/5_In_Summary_dde614c8d2.jpg 

Така служителите стават дигитални обучаеми и капацитетът им за сътрудничество и комуникация 

помежду им се увеличава по естествен начин, подобрявайки динамиката и представянето на екипа. 

Следователно LXP трябва да бъде мястото, където всеки в бизнеса отива да учи, където обучаемите 

могат да се сблъскат с персонализирано съдържание. LXP е място, където обучаемите отиват, за да 

търсят конкретно обучение, ето защо платформите за обучение трябва да имат мощни функции за 

https://static.wikia.nocookie.net/ensenamos-para-queмaprendan/images/0/01/Student.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/828?cb=20170310145246&path-prefix=%20es
https://static.wikia.nocookie.net/ensenamos-para-queмaprendan/images/0/01/Student.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/828?cb=20170310145246&path-prefix=%20es
https://static.wikia.nocookie.net/ensenamos-para-queмaprendan/images/0/01/Student.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/828?cb=20170310145246&path-prefix=%20es
https://thinqi-blog-strapi-storage.s3.eu-west-2.amazonaws.com/5_In_Summary_dde614c8d2.jpg
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търсене: да предоставят решения възможно най-близо до реално време. 

https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LTJ9XgiLzXsk.v3N3WyRpA--

~B/aD04MTc7dz04MTY7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-

/https://o.aolcdn.com/hsss133039696323239696325393969325339696932533969693132596910000000000000

00 +Time.jpg  

Какво е LXP и неговите характеристики? 

Както вече беше обяснено, платформата за обучение чрез опит е софтуер, предназначен да създаде 

по-персонализиран процес на обучение. Той прави достъпни за учащия както вътрешното, така и 

външното съдържание. Следователно LXP е чудесен източник на учебни материали. Но това също 

може да бъде и пречка, поради тази причина един ключов инструмент на LXP е използването на 

изкуствен интелект за персонализиране на предложението за обучение в зависимост от предишния 

избор. 

Обичайната структура на LXP е: 

- Базата данни на учебните материали, тя може да бъде вътрешна или външна 

- Устройството за достъп до платформата: браузър или мобилно приложение. 

- API (интерфейси за програмиране на приложения), който свързва потребителя с 

функционалностите в зависимост от неговия/нейния профил: 

o Анализ на обучението -> обработва поведението на обучаемия, представянето и 

други ключови елементи на обучаемия 

o AI машина -> генерира препоръки за съдържание, учебни пътеки, интелигентни 

търсения и т.н. 

o Платформа за доставка на съдържание -> това е хранилище и единна точка за 

доставка на съдържание за електронно обучение 

o Магазин за записи за обучение -> това е хранилище на количествени и качествени 

данни за всяко учебно преживяване на потребителите 

Всички тези елементи правят LXP, тя има следните характеристики: 

- Обединяване на съдържание от различни източници: youtube , TED разговори, LinkedIn 

обучения, външни MOOC и др. 

https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LTJ9XgiLzXsk.v3N3WyRpA--~B/aD04MTc7dz04MTY7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https:/o.aolcdn.com/hss/storage/midas/e1546132992c379617566ecbf95a1a33/204031640/Save+Time.jpg
https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LTJ9XgiLzXsk.v3N3WyRpA--~B/aD04MTc7dz04MTY7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https:/o.aolcdn.com/hss/storage/midas/e1546132992c379617566ecbf95a1a33/204031640/Save+Time.jpg
https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LTJ9XgiLzXsk.v3N3WyRpA--~B/aD04MTc7dz04MTY7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https:/o.aolcdn.com/hss/storage/midas/e1546132992c379617566ecbf95a1a33/204031640/Save+Time.jpg
https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LTJ9XgiLzXsk.v3N3WyRpA--~B/aD04MTc7dz04MTY7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https:/o.aolcdn.com/hss/storage/midas/e1546132992c379617566ecbf95a1a33/204031640/Save+Time.jpg
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- Различни видове съдържание: видеоклипове, статии, подкасти, ръководства, презентации и 

традиционни курсове за електронно обучение 

- Маркиране на съдържание, за организиране на съдържание с ключови думи и тагове 

- Поддръжка на различни стандарти: SCORM, AICC и xAPI 

- Персонализирани учебни пътеки, набор от свързани курсове, които обучаемият да завърши, 

за да постигне учебна цел. 

- Виртуални асистенти за насочване на обучаемия или за решаване на основни проблеми 

- Препоръки за съдържание според потребителската история и вкус 

- Интелигентни търсачки за показване на по-подходящи резултати 

- Управление на профили за улесняване на администрирането на различните типове 

потребители 

- Обучаващи се общности за насърчаване на социалното обучение 

- Инструменти за дискусия, които да предоставят на потребителите инструменти за 

разрешаване на техните колебания по определени въпроси. 

- Геймификация за увеличаване на ангажираността 

- Анализ на обучението за генериране на отчети за учебния процес 

- История на учебното съдържание, за да се знае кой тип съдържание има по-добри резултати 

- Отчитане на регулаторното съответствие на потребителите, за да се определи изпълнението 

на правилата. 

За да направи обучението по-глобално, LXP може да бъде интегрирана с други платформи, не 

непременно с учебен материал, например: 

- LXP + HR софтуер -> тази комбинация ще осигури персонализирано обучение на служителите 

въз основа на анализ на HR данни 

- LXP + социални медии -> за насърчаване на социалното обучение и сътрудничеството на 

обучаемите въз основа на споделеното обучение 

- LXP + чатботове -> за да се направят препоръки за обучение, базирани на данни, напомняния 

на обучаемите за етапите на обучение 

- LXP + външни инструменти за сътрудничество -> за провеждане на уебинари, онлайн срещи, 

изпращане на съобщения, споделяне на файлове и групови дискусии. 



60 

 

 

- LXP + LMS -> за да се даде възможност за администриране на персонализирано електронно 

обучение, предлагано от LXP. 

Всички тези характеристики обуславят успеха на учебния процес. 

Някои от най-популярните LXP са: 

- Paradiso LXP 

https://www.paradisosolutions.com/wp-content/uploads/2021/09/Paradiso-SVG-logo.svg 

- Degreed 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Degreed_logo_rectangle.png 

- Valamis 

https://www.valamis.com/documents/10197/196224/valamis-open-graph-logo.jpg 

- CornerStone 

https://i0.wp.com/joshbersin.com/wp-content/uploads/2021/10/csod1200628.jpg 

- 360Learning 

https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_257e19a48d2b23723236c8c9612

ccd73/360learning.png  

Разлика между LMS и LXP 

Съмнение, което може да възникне веднага, е какви са разликите между LMS и LXP? 

Като въведение можем да кажем, че LMS се фокусира върху управлението на обучението и 

потребителите. Това е софтуерно приложение, което предоставя рамката, която обработва всички 

аспекти на учебния процес – това е мястото, където вие съхранявате, доставяте и проследявате 

вашето учебно съдържание. А LXP обикновено се фокусира повече върху социалното, 

неформалното и съвместното обучение. Това може да включва позволяване на обучаемите да 

създават свое собствено съдържание, което може да се споделя в цялата платформа. 

Следователно първоначалната разлика е основният фокус на платформата. 

От една страна, LMS доставяйки нетърпимостта за обучение, е най-добрият начин за обучаемия, но 

от друга страна, LXP ангажира обучаемите, като използва инструменти за сътрудничество и 

позволява да персонализират собствения си учебен материал. 

https://webcourseworks.com/wp-content/uploads/2021/05/Learning-Experience-Platform_Comparison-

https://www.paradisosolutions.com/wp-content/uploads/2021/09/Paradiso-SVG-logo.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Degreed_logo_rectangle.png
https://www.valamis.com/documents/10197/196224/valamis-open-graph-logo.jpg
https://i0.wp.com/joshbersin.com/wp-content/uploads/2021/10/csod1200628.jpg
https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_257e19a48d2b23723236c8c9612ccd73/360learning.png
https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_257e19a48d2b23723236c8c9612ccd73/360learning.png
https://webcourseworks.com/wp-content/uploads/2021/05/Learning-Experience-Platform_Comparison-Supplementary.jpg
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Supplementary.jpg  

Уеб филтрираното обучение предоставя отлично сравнение, за да обясни тази разлика „LMS е 

система, чрез която администраторите могат да присвояват и проследяват добре структурирано 

съдържание за обучение. Обратно, LXP е платформа, насочена към потребителите, в която 

потребителят избира своето собствено обучение от разнообразен набор от персонализирано 

съдържание. Ако LMS Ви праща да гледате филм, LXP Ви праща в YouTube“. 

В допълнение, ето основните разлики: 

- Кой контролира? 

https://www.shortform.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/take-control.jpg  

В LMS компанията за електронно обучение има контрола върху образователния процес. 

Потребителят има различни инструменти за персонализиране начина на следване на курса, но 

винаги в зависимост от това какво предлага платформата. 

В LXP потребителите са отговорни за това, което искат да използват. Съдържанието е достъпно чрез 

сърфиране или търсене. LXP имат много мощна търсачка, която позволява на потребителите да 

намерят това, от което наистина се нуждаят. 

- Какво научават потребителите? 

https://ewma.org/fileadmin/user_upload/EWMA.org/Photos_misc/focus.jpg  

Казва се, че системата за управление на обучението е по-стриктна, това означава, че потребителят 

влиза в платформата, избира курс в каталога и завършва курса. Обикновено в края има процес на 

оценяване, за да се оцени дали той/тя е получил знанията или уменията. 

LXPs е създадена за индивидуално развитие. Тя има огромно разнообразие от налично 

съдържание, което да бъде избрано от потребителите, за да бъдат по-добри в работата си или да 

придобият или увеличат знанията по дадена тема. LXP трябва да имат мощни функции за търсене, 

персонализирани препоръки, набор от типове съдържание и лесен за навигация интерфейс. 

В LXP съдържанието често е по-малко непосредствено количествено и рядко има "крайна" точка. 

Винаги има какво повече да се научи. 

- Какъв тип съдържание? 

https://www.bluetext.com/wp-content/uploads/2018/05/content-marketing.jpg  

https://webcourseworks.com/wp-content/uploads/2021/05/Learning-Experience-Platform_Comparison-Supplementary.jpg
https://www.shortform.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/take-control.jpg
https://ewma.org/fileadmin/user_upload/EWMA.org/Photos_misc/focus.jpg
https://www.bluetext.com/wp-content/uploads/2018/05/content-marketing.jpg
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В LMS съдържанието е твърдо определено. Обикновено хоства съдържание с по-дълга форма в 

предварително определен формат. Това е така, защото използва протокола SCORM (Референтен 

модел на обект за споделяне на съдържание). Според уеб страницата на SCORM: SCORM, което 

означава референтен модел на обект за споделяне на съдържание, е набор от технически 

стандарти за софтуерни продукти за електронно обучение. SCORM казва на програмистите как да 

напишат своя код, така че да може да „играе добре“ с друг софтуер за електронно обучение. Това е 

дефакто индустриалният стандарт за оперативна съвместимост на електронното обучение. По-

конкретно, SCORM управлява как онлайн учебното съдържание и системите за управление на 

обучението (LMS) комуникират помежду си. SCORM не говори за дизайна на обучението или други 

педагогически проблеми - това е чисто технически стандарт. 

LXP имат повече свобода, тя може лесно да хоства всеки тип съдържание, което потребителите 

поставят. Потребителите се учат от съдържание в различни платформи, форматите са много 

разнообразни, а източниците могат да бъдат от всяко място в Интернет. Като предлагат на 

потребителите дигитално пространство за обмен на информация и сътрудничество по програми за 

обучение, LXP насърчава служителите да работят и учат заедно в мотивираща и стимулираща среда. 

По този начин служителите могат да коментират съдържание, следователно това е печеливша 

ситуация. 

Коя платформа отговаря най-добре на моите цели? 

https://www.totaralearning.com/sites/default/files/2021-

04/The%20power%20of%20LMS%20and%20LXPTeaser%20Banner.jpg  

Както бе споменато по-горе, основната разлика между LMS и LXP се свежда до администриране и 

контрол. 

LMS се фокусира върху администрирането на обучението, не върху опита, докато LXP се фокусира 

върху персонализирането на учебния процес. 

Следователно, решаването кой тип платформа е най-подходящ за вашата компания зависи от 

вашите изисквания за обучение и от културата на вашата институция. 

Например, ако трябва да следвате обучението от съображения за съответствие, тогава може да 

предпочетете LMS пред LXP поради неговите възможности за водене на записи. Но ако искате 

обучаемите да решат какво трябва да научат и как, тогава вероятно имате нужда от LXP. 

https://www.totaralearning.com/sites/default/files/2021-04/The%20power%20of%20LMS%20and%20LXPTeaser%20Banner.jpg
https://www.totaralearning.com/sites/default/files/2021-04/The%20power%20of%20LMS%20and%20LXPTeaser%20Banner.jpg
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Друг пример, когато целта е обучаемите да научат прости умения или теоретична концепция, която 

могат или не могат да приложат в работата си, LMS ще работи добре. Но ако искате обучаемите да 

прилагат знанията, които придобиват към собствения си опит, по-добре е да използвате платформа 

за обучение с интерактивни функции като чат, коучинг, социално и съвместно обучение , което 

означава LXP. 

LMS + LXP 

https://www.totaralearning.com/sites/default/files/2021-

04/The%20power%20of%20LMS%20and%20LXP_v2_Blog%20image.jpg  

Има възможност за комбиниране на двете платформи, като се извлече най-доброто от двете. 

Комбинирането на LMS и LXP не само позволява на обучаемите да станат компетентни по 

специфични предмети, вкоренени във формализирано или насочено към компетентност обучение, 

но също така и да придобият задълбочени познания по темата и високи нива на владеене на 

конкретни умения. 

Интегрираното LXP/LMS решение ще предложи на всички обучаеми възможността да добавят, 

предлагат и избират съдържание, платформите за обучение да актуализират и укрепят програмите 

за обучение на системата за управление на формалното обучение, базирани на строги изисквания 

(особено тези, фокусирани върху техническо или теоретично обучение). 

Основният проблем на тази комбинация е, че изисква повече ресурси: време, технически персонал. 

 

Какво е смесено обучение? 

В контекста на обществата на знанието, обучителят трябва да се изправи пред голямо 

предизвикателство: иновацията в своята образователна практика. Да я направи по-актуална с 

големите трансформации, които предизвикаха глобализацията и ускорения напредък в 

информационните и комуникационните технологии, в обучението на обучаемите. 

Смесеното обучение е модел, който може да бъде приложен за упражняване на иновативна 

образователна практика във висшето образование. Този модел съчетава най-доброто от 

обучението лице в лице с функционалностите за електронно обучение, за да подобри силните 

страни и да намали слабите страни на двата метода. 

https://www.totaralearning.com/sites/default/files/2021-04/The%20power%20of%20LMS%20and%20LXP_v2_Blog%20image.jpg
https://www.totaralearning.com/sites/default/files/2021-04/The%20power%20of%20LMS%20and%20LXP_v2_Blog%20image.jpg
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Смесеното обучение е еклектичен модел, който съчетава най-доброто от обучението лице в лице с 

функционалности на електронното обучение, за да подобри силните страни и да намали слабите 

страни на двата метода. 

Прилагайки подходящ микс от елементи, в съответствие със специфичните учебни нужди, е 

възможно да се практикуват иновативни образователни програми, които отговарят на изискванията 

на съвременните общества на знанието. 

Внедряването на ИКТ в класната стая означава промяна в традиционното преподаване на 

методическо ниво, както за преподавателите, така и за самите обучаеми. (Ромеро, 2006). Когато 

традиционното обучение в класната стая се комбинира с уеб технологията, това е известно като 

„вмъкване на технология“ или Web Enhancement. Днес това е един от най-популярните и най-бързо 

развиващите се сегменти във висшето образование. (Белангер и Йордания, 2000). Подобренията, 

които предоставя мрежата, могат да се използват за подготовка на обучаемите преди занятия, за 

задържане в обучението и за предоставяне на полезно хранилище от материали за курса. Наскоро 

тази иновация доведе до нов модел, наречен B-learning (Blended Learning), при който става дума не 

само за добавяне на технология към класната стая, но и за замяна на някои учебни дейности с други, 

поддържани от технологиите. (Росас, 2005).  

За Бартоломе (2004) ключовата идея е изборът на подходяща медия за всяка образователна 

потребност. С други думи, това е еклектичен модел, съставен от обучение лице в лице и електронно 

обучение или функционалности за електронно обучение, за да се подобрят силните страни и да се 

намалят ограниченията на двете модалности. 

Този модел позволява на обучаемите да прекарват по-малко време в класната стая, насърчава 

потенциално спестяване на физическо пространство и увеличава участието на обучаемите, като 

отговорни за собственото си обучение, наред с други предимства. Терминът "смесено обучение" 

следва тенденция с подчертан корен, идващ от областта на училищната психология, в която 

терминът "учене" се откроява в противовес на този за "преподаване". (Бартоломе, 2004). 
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Смесеното обучение не е нова концепция. Години наред съчетаваме лекции с упражнения, казуси, 

ролеви игри и видео и аудио записи, да не говорим за консултиране и наставничество " (Бродски, 

2003). Може би терминът е най-иновативният, дават се и други имена към модалности от един и 

същи тип в различни контексти. Например, в Университета на Балеарските острови, той описва като 

гъвкаво образование системата, в която се използват виртуални системи, като видеоконферентна 

връзка или интернет, със сесии лице в лице. 

Смесеното обучение не произтича от електронното обучение, а от традиционното преподаване в 

лицето на проблема с високите разходи. В това предложение, обаче прилагането на този модел е 

оправдано от съображения за уместност и качество в образованието. В електронното обучение, 

обучителят отново поема традиционната си роля, но използва за своя собствена полза 

дидактическия материал, който му предоставят компютрите и Интернет, за да извършва работата 

си на два фронта: като онлайн преподавател (дистанционно обучение) и като традиционен 

възпитател (курсове лице в лице). Как ще се комбинират и двете стратегии зависи от специфичните 

нужди на този курс, като по този начин се дава на онлайн обучението голяма гъвкавост. 

За Валиатан (2002), смесеното обучение предполага комбинация от следното: 

- Разнообразие от средства за доставка (без технология - лице в лице и базирано на технологии - 

онлайн). 

- Разнообразие от учебни събития (самостоятелни, индивидуални и съвместни, групови.) 

- Електронна поддръжка на изпълнението (инструкция) и управление на знанията (информация). 

В изследване на Рик Дж. Валдес (2001) той прави аналогия на смесеното обучение с химията и 

заявява, че и в двете практики става дума за комбиниране на елементи за получаване на желана 

реакция. 

Но не е просто включването на елементи, а начинът, по който тези елементи се комбинират. 

Изпълнението на формула, комбинирането на правилните елементи в точното време, създава 

желаната реакция. Това означава, че последователността на смесените елементи е също толкова 

важна, колкото и самите елементи за постигане на очакваните учебни цели. Няма единна формула 
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за постигане на подходящо решение за смесено обучение, много фактори трябва да се вземат 

предвид, като учебни цели, аудитория, технически изисквания и т.н., преди да се изберат 

елементите, които да се използват. В статията, публикувана от НИИТ: Проектиране на решения за 

смесено обучение, Пурнима Валиатан (2002) се опитва да класифицира разнообразието от подходи 

за смесено обучение в три основни категории. 

- Фокусиране върху уменията 

- Фокусиране върху нагласите 

- Фокусиране върху компетенциите. 

  



67 

 

 

ПОДХОДИ ЗА УЧЕНЕ 

Моделът с фокус върху уменията 

Този модел на електронно обучение може да се дефинира, като учебен подход, който съчетава 

самостоятелно обучение (документи, книги) с подкрепа на обучаемия, чрез взаимодействия с 

фасилитатора, чрез имейл, дискусионни форуми, сесии лице в лице, ръководени от инструктора, 

наред с други техники. Моделът може развие специфични умения и знания. Целта на 

самостоятелното учене, съчетано с подкрепата на фасилитатора, е да се гарантира съответствие с 

учебните модули, предназначени за обучаемия да учи със свое собствено темпо. Освен това 

подкрепата на фасилитатора помага на обучаемия да не се чувства сам и да не губи мотивация в 

процеса. 

Във всеки стандартен урок и четирите макро умения се използват по различни начини. Всеки урок 

включва инструкции и демонстрации от учителя, на които обучаемите трябва да обърнат внимание. 

Всеки урок изисква от обучаемите да говорят, за да дадат отговори или да говорят по двойки или 

по групи със своите съобучаеми. Всеки урок има дейности, при които обучаемите трябва да пишат 

отговори или да си правят бележки и всеки урок предоставя текст от някакъв вид, който обучаемите 

трябва да прочетат, независимо дали става дума за материали за четене от учебник или работен 

лист или просто бележки на обучителя на бялата дъска. 

Това са случайни дейности от учебния процес. Те са начини на комуникация, използвани от 

обучителя и обучаемите за предоставяне на нови учебни материали и за провеждане на дейности 

и упражнения. Въпреки това, всеки урок трябва също да се фокусира и върху едно или повече 

умения не само като начин на учене, но и като умение, което трябва да бъде специално разработено 

за урока. Умението или уменията, които избирате специално да развиете, е вашият фокус за умения.  

Фокусът за развиване на умение е част от учебната цел и планът на урока трябва да бъде проектиран 

по такъв начин, че да гарантира, че е разработена тази цел. Следователно всяка дейност трябва да 

има за цел да развие умения или фокус за развиване на умения. Това означава, че до края на урока 
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обучителят трябва да може да каже, например, „днес моите обучаеми подобриха уменията си за 

говорене“. 

Модел с фокус върху нагласите 

Моделът на е-обучение с фокус върху нагласите се дефинира като подход на обучение, при който 

учебните събития се смесват или комбинират, чрез сесии лице в лице с инструктор в класната стая 

и учебни лаборатории, ръководени от инструктора, с взаимодействия и дискусии улеснени с 

технологии, като дискусионни форуми и виртуални класни стаи, за развиване на специфични 

нагласи и поведение сред обучаемите. Когато се очаква да се развият нагласи и поведение, е 

необходимо включването на съвместно обучение, улеснено чрез сесии лице в лице или базирани 

на технологии, съвместни дейности. Например, съдържанието, отнасящо се до взаимодействието 

и преговорите с клиента, е по-добре да се представи в динамиката на ролева игра, където 

участниците могат да взаимодействат помежду си. Въпреки това, развитието на други поведения и 

нагласи, като критична рефлексия, може да бъде представено по-добре чрез групи или работа в 

екип, подкрепена от базирани на технологии инструменти за сътрудничество като форум за мнение 

и виртуална класна стая. 

Модел, фокусиран върху компетенциите 

Моделът, фокусиран върху компетенциите, се отнася до подхода на обучение, който съчетава 

различни учебни събития с подкрепа за обучение, за да се улесни предаването на негласно знание. 

В днешната епоха на знания, в работата успехът зависи от това колко бързо и правилно служителите 

вземат решения на работното място. Голяма част от процеса на вземане на решения се ръководи 

от факти и принципи, където се прилага мълчаливото знание, което експертите имат, докато вземат 

решения. Това знание е от решаващо значение за успешното изпълнение на всяка задача. Чираците 

просто усвояват това мълчаливо знание, като наблюдават начина, по който работят експертите и 

взаимодействат с тях. Моделът, фокусиран върху компетенциите, се фокусира върху улавянето и 

предаването на тези мълчаливи знания, чрез преподаване лице в лице, базирано на технологиите, 

за развиване на професионални компетенции. Очевидно информационните и комуникационните 

технологии са много важен елемент в модела на е-обучение. ИКТ, приложени към обучението, 
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могат да бъдат класифицирани в: компютърно базирано обучение (КБО), уеб базирано обучение 

(УБО) или платформи за управление на съдържание (LMS) и видеоконферентна връзка. 

Прилагането на компетентностния подход е обобщено за всички области на знанието и за всички 

социално-професионални сектори. Определянето и уточняването на компетенциите са абсолютно 

обобщени. Достатъчно е да се покажат някои приложения в различни области. Например, Ota-Tsuki 

et al. (2020), в тяхното изследване може да се види основният принос на подготовката на 

обучаемите в областите на науките за живота, да работят по проекти по начин, който разширява 

сферата на действие на професионалистите, освен това този начин на работа е тенденция, все по-

очевидна в компаниите днес. Те, също така подчертават значението на обучението на обучители в 

емоционалната област и в придобиването и развитието на умения за емоционална интелигентност. 

Учените класифицират управленските компетенции в три типа: стратегически компетенции, 

интрастратегически компетенции и компетенции за лична ефективност. Авторите разглеждат 

влиянието на управленските умения в даден бизнес контекст, измеренията, които обясняват 

транснационалната (междукултурна) компетентност в по-голяма дълбочина, която според тяхното 

изследване ще се състои от следните измерения: аналитична компетентност, емоционална 

компетентност, въображение/творческа компетентност, комуникативна компетентност и 

функционална компетентност (задачи/проекти). Развитието на компетенциите се превърна в най-

популярния подход и е лесно да намерите проучвания и изследвания във всяка област, която искате 

да разгледате. 
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ПРЕДИМСТВА ОТ СМЕСИНОТО ОБУЧЕНИЕ 

Какви са ползите от смесеното обучение?   

Първо, времето: смесената учебна среда със своя онлайн компонент, спестява много време, няма 

да се губи толкова време в копиране или телбод на документи, веднага, след като се качи и ще бъде 

достъпно за всички обучаеми, освен това с обърнатия компонент на класната стая, вместо да 

прекарват времето си в лекции, обучаемите могат да гледат този урок у дома и след това да го 

обсъждат в клас. По този начин не само се спестява време, но и се печели време и с това време най-

накрая могат да се изпълнят изискванията на образователната система от 21-ви век . 

С онлайн компонента могат не само да се качват презентациите, така че обучаемите да могат да ги 

гледат, когато пожелаят, могат да се добавят мултимедийни активи към презентациите, като 

изображения или видеоклипове, които вече могат да се поставят на пауза или да се връщат назад 

в презентацията, за да се разбере напълно материала. И не само това, обучителят е по-свободен, 

за да може да помага на обучаемите си. 

И накрая могат да се изпълняват изискванията за ефективно обучение и да се удовлетворят  новите 

стилове на обучение на новото време, така че не само да има повече време за дискусии в класната 

стая, а може също да се промени естеството им. В миналото дискусиите в класната стая понякога 

водеха до това, че някои обучаеми монополизират дискусията, докато останалата част от класа 

седят. С тази комбинация обучаемите, които са срамежливи, може да се чувстват по-удобно да 

участват в онлайн форуми и дискусии. Така се увеличава взаимодействието между тях, както и 

между обучители и обучаеми. 

Можем да кажем, че смесеното обучение насърчава индивидуалния подход, като същевременно 

се предпочита груповата работа, като същевременно се насърчава съвместното обучение и 

синхронната работа отвсякъде и по всяко време. 
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Нека се опитаме да направим списък с някои предимства: 

1. Увеличаване на участието 

Онлайн обучението дава на обучаемите още един шанс да взаимодействат с материала. За да 

използвате ефективно тази тактика за смесено обучение, накарайте обучаемите да изпълнят 

задачи, презентации или тестове, преди да преминат към останалата част от курса. 

Например, създайте „контролни точки“ – въпроси с множествен избор или дълъг отговор – във 

видеоклип, за да гарантирате, че обучаемият непрекъснато наблюдава и се ангажира със 

съдържанието на вашия курс. 

2. Даване възможност за високи оценки 

Може да отнеме много време, за да се оцени всеки обучаем в класна стая лице в лице. Отпечатват 

се тестове, оценяват се поотделно на ръка и процесът продължава. Вместо това създавате онлайн 

оценки, за да опростите процеса на внедряване, оценяване и последващи действия. Много LMS 

системи, например, автоматично ще оценят тестовете, въз основа на отговорите, които се въвеждат, 

като след това записват оценките в тетрадката на ученика. 

3. Подобряване на комуникацията 

Добавянето на онлайн компонент към вашето обучение подобрява комуникацията с вашите 

обучаеми. Не само можете да общувате лице в лице, но също така можете да имате вградени 

(автоматични) имейл известия и бюлетини, за да виждате обучаемите кога влизат в системата, 

която използват. Освен това някои програми позволяват дискусионни групи или коментари по 

курса, където обучаемите могат да взаимодействат и да общуват помежду си. 

4. Изграждане на гъвкавост 

Да бъдете онлайн ви позволява да бъдете достъпни и да направите материалите достъпни 

навсякъде и по всяко време. Вместо да имате фиксиран график на часовете или работни часове, вие 
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и вашите обучаеми можете да получите достъп до съдържанието на курса, когато имате нужда от 

него. Това ви позволява да оценявате всеки път, когато имате свободна минута и дава възможност 

на обучаемите да се ангажират със съдържанието, когато напуснат класната стая. 

5. Насърчаване на сътрудничеството 

Онлайн заданията, коментарите на курсове и дискусионните форуми естествено насърчават 

сътрудничеството на обучаемите. В класната стая за смесено обучение имате най-доброто от двата 

свята, както онлайн, така и офлайн възможности за работа в екип. 

6. Обучението е персонализирано 

Всеки човек има свой собствен уникален начин на учене. Използвайки онлайн ресурси, можете по-

добре да отговорите на индивидуалните нужди на всеки обучаем. Например, дайте на обучаемите 

различни статии за текущи събития, които да четат и докладват, въз основа на тяхното собствено 

ниво на четене и разбиране. 

7. Насърчаване на ефективността 

Много инструктори откриват, че тяхната цялостна ефективност се подобрява в класната стая за 

смесено обучение. Като настроите уроците си правилно, можете да накарате обучаемите да гледат 

лекцията и да прочетат необходимите задачи в свободното си време, оставяйки място за дискусии 

или въпроси и отговори по време на час. Това ви дава оптималното време за усвояване на 

материала. 

8. Позволяване проследяватето на отчети 

Едно от най-големите предимства на онлайн обучението, особено чрез LMS, е проследяването и 

отчитането на данни. LMS имат способността да проследяват всяка стъпка, която обучаемият 

предприема през целия курс, включително влизане, проследяване на времето и оценяване. Това 

прави онлайн обучението затворен кръг, което ви позволява да се ангажирате по-добре с вашите 

обучаеми и да предоставяте персонализирани материали въз основа на това, което казват данните. 
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9. Спестяване на пари 

Какво ще ви струват всички тези функции? Въпреки, че LMS може да бъде скъпа отначало, тя ще 

спести пари, които обикновено се харчат за ресурси и доставки. 

10. Спестяване на време 

Вие не само ще спестите пари, но и ще спестите време. Използването на онлайн учебни материали 

ви позволява да прекарвате по-малко време в лекции в клас, наблюдение на оценките и оценяване. 

Ще се радвате, че сте  избрали този начин на обучение. 
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КАКВО Е ГЕЙМИФИКАЦИЯ? 

С течение на времето всички области на знанието се развиват систематично. Медицината, науката, 

сигурността или образованието се променят, като се възползват от огромните технологични 

възможности, появили се през последните години. Една от областите, които се развиха най-много, 

са видеоигрите. 

Видеоигрите са интерактивни дигитални преживявания, които излагат потребителя на серия от 

проблеми, които той трябва да реши, за да напредне в разказа или взаимодействието. Една от 

основните им характеристики са механизмите за възнаграждение или награди, които са 

изключително ефикасни за насърчаване на мотивацията на потребителите. 

Този тип механизми, модели и динамика са пренесени в други области на знанието, като се стремят 

да насърчат мотивацията на потребителите, студентите или пациентите, например. Прилагането на 

тези инструменти в различни области се нарича геймификация. 

През годините са създадени различни дефиниции за геймификация, като една от тях, която е доста 

специфична за нашия образователен контекст, е тази, предложена от Imma Marín и Esther Hierro в 

тяхната книга: "Геймификация. Силата на играта в управлението на бизнеса и връзката с клиентите". 

(Gamificación. El poder del juego en la gestión empresarial y la conexión con los clientes.). Те я определят 

по следния начин: 

"Геймификацията е техника, метод и стратегия едновременно. Тя започва от познаването на 

елементите, които правят игрите привлекателни, и идентифицира в рамките на конкретна 

дейност, задача или послание, в неигрова среда, онези аспекти, които могат да бъдат 

превърнати в игра или игрова динамика. Всичко това, за да се постигне специална връзка с 

потребителите, да се насърчи промяна в поведението или да се предаде послание или 

съдържание. Тоест, да се създаде смислено и мотивиращо преживяване". 

Игровизацията представя различни техники, които могат да се прилагат в различни области, като 

някои от тях са: 

● Мисии, които посочват конкретни задачи, които трябва да бъдат решени, и цели, които 

трябва да бъдат постигнати, за да се считат за завършени. 

● Натрупване на точки за постигане на конкретни цели. 
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● Получаване на подаръци или облаги при постигане на определени постижения (например 

ваучер за отстъпка в уебсайт за това, че сте направили определен брой ревюта на негови 

продукти). 

● Разделяне на задачите на различни нива, които се отключват при преодоляване на 

предишните. 

● Социално представяне чрез класации или класирания, в които можете да се изкачвате или 

слизате в зависимост от постигнатите цели. 

● Получаване на постижения или награди, когато се съберат достатъчно точки или се 

постигнат определени цели. 

● Предизвикателства или предизвикателства между потребители, състезания, при които 

постигането на целите определя един или няколко победители, които могат да получат 

печалба или по-висок резултат. 

Прилагането на този механизъм е от полза за мотивацията на потребителите от различен тип, 

например: 

• Възнаграждения, като например награди или отстъпки. 

• Социална оценка, която позволява целите да бъдат демонстрирани пред хората в мрежата. 

• Личните постижения обикновено се показват графично и постоянно. 

• Мотивация за съревнование с други потребители. 

Всички тези техники и предимства трябва да бъдат ориентирани към целта, която се преследва с 

игровизацията на дадена дейност, като са повече или по-малко необходими в зависимост от целта. 

Когато тези техники започнат да се интегрират в нова област, винаги възникват два основни 

проблема: 

Първият е елементът на пристрастяването, наследено от света на видеоигрите. Вярно е, че 

понякога привързаността, която тези техники предизвикват, може да представлява риск, когато се 

прилага небрежно. Необходимо е да се вземат предвид социалните и положителните им аспекти, 

но да се предотврати ненужната изолация. 

Вторият е да се създаде токсична конкурентоспособност, която влияе отрицателно върху желаната 
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цел. Когато се включват социални компоненти като класации или класификации, може да се окаже, 

че потребителите са прекалено фокусирани върху тях. Макар че насърчаването на известно 

съперничество може да бъде от полза за потребителя, то трябва да бъде частично контролирано, 

за да се провери дали не се превръща в източник на проблеми в средата, в която се прилага. 

Важно е да се разбере разликата между обучение, базирано на игри и игровизация. 

Ученето чрез игри се състои в създаването на видеоигри или интегрирането на нова информация в 

тях, така че по време на игра да се придобие определена информация или техника, която може да 

помогне в друга област. Въпреки това целта остава изключително игрова, като определено 

обучение е вторична полза. 

Напротив, при геймификацията основните механизми, както и целите, се фокусират върху 

знанията, които трябва да се придобият, или техниките, които трябва да се практикуват. Игралната 

част съществува, но не е приоритет. 

Понякога границата, която разделя тези два термина, е много тънка, като игровите цели са много 

близки до тези на обучението, което всъщност е идеалистичния сценарий, но често е необходимо 

правилно да се определят приоритетите, преди да се започне използването на инструментите. 

По-долу ще видим някои примери за прилагането на тези техники в различни области, като 

например промишлеността или психичното здраве; разбира се, ще разгледаме как се използват в 

обучението - областта, в която са най-подходящи; накрая ще поговорим за бъдещето на 

геймификацията и как се очаква тя да бъде интегрирана в нови индустрии и форми на социално 

взаимодействие. 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕЙМИФИКАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ 

Сферата, в която са установени най-много опити в областта на геймификацията, е образованието и 

обучението, но има много други области, в които са регистрирани успешни примери, които 

потвърждават ефективността на тези инструменти и ползите, които те осигуряват за постигане на 

целите. 

В областта на психичното здраве например има огромен проблем с процента на отпадащите 

ученици. Пациентите често не завършват лечението, което е огромен проблем за тяхното 

благосъстояние. Включването на технологии в лечението, например чрез уеб или мобилни 

платформи, се опитва да се бори с тези проценти на отпадане, но въпреки че те са много мощни 



77 

 

 

инструменти за подобряване на достъпността, сами по себе си не подобряват тези проценти на 

отпадане.  

Включването на механизми за игровизация в тези технологии показва, че процентът на отпадащите 

ученици намалява, особено в по-младите възрастови групи. Понякога простото визуализиране в 

графиката на субективните оценки, присъдени на състоянието на настроението, е достатъчна 

награда за пациента; но включването на постижения или различни нива на психообразование, до 

които те имат достъп при изпълнение на определени задачи, поражда определено придържане 

към "надхвърляне на нивата", което се трансформира в достигане на по-напреднали фази на 

лечението, възприемане на определено подобрение в състоянието им и избягване на отказа. 

Освен това в процеса на преодоляване на предизвикателствата, които тези техники предлагат, 

пациентът естествено придобива знания и инструменти, които ще му помогнат да се справи с 

проблемите си. 

Важно е да се подчертае, че процесът на игровизация, определянето на постиженията, нивата на 

целите или която и да е от техниките, които ще се прилагат, трябва да бъдат внимателно 

контролирани и адаптирани от клиничния специалист. Особено в случай на психично здраве, 

целите, резултатите и т.н. трябва да бъдат адаптирани към профила на пациента. 

Например нека си представим предложение за поведенческа дейност, което психологът предлага 

на пациент с депресия и което се състои в разходка в парка. Пациентът може да визуализира лента 

за напредъка, която се увеличава с изминатите метри до достигане на препоръчително разстояние. 

Тези стойности трябва да бъдат съобразени с профила на пациента. На 25-годишен човек няма да 

бъдат поставени едни и същи измервателни уреди, както и на 70-годишен човек, например. Това 

се случва на много повече нива, така че е уместно в процеса на геймификация на дейността 

професионалистът да е този, който ясно определя тези цели и който има възможност да ги 

коригира. 

Друга област, в която геймификацията оказа влияние върху практиката, е спортът. Включването на 

сензори, като например часовници за измерване на активността, и връзката им със социалните 

мрежи насърчиха тази практика да напусне частната сфера или тази на малките клубове или групи 

и да се разшири до нещо, което се споделя визуално на глобално ниво. Приложения като Garmin 

Connect, Strava или Zwift, както и инструменти за управление на спортни центрове като Wodbuster, 
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са изцяло залети с техники за геймификация: Това са само някои от механизмите, които те са 

интегрирали напълно и които са създали огромна маса от потребители, която им позволява да се 

възползват още повече от този тип характеристики. 

Тези аспекти отново водят до по-голяма физическа активност и по-голямо придържане към 

различните тренировъчни планове, но всичко това трябва да се контролира от специалисти по 

физическо възпитание и спорт, за да се гарантира, че тези цели не пречат на правилното 

практикуване на спорта. 

По същия начин в работната среда се търси събуждане на ценности като конкурентоспособност, 

високи постижения или признание. Опитът в някои големи компании обаче е надхвърлил дори тези 

резултати, като също така е насърчил социалните умения, автономността на работниците, 

инициативата при търсене на решения на проблемите или специалната мотивация за вътрешно 

обучение. Всичко това в крайна сметка се превръща в положителна и кооперативна работна среда, 

която насърчава сплотеността на екипа пред изгледа на целите. 

Някои подходящи препоръки, които могат да се прилагат в работна среда, са следните: 

• Определете целта или задачата на игровизирането на някои дейности. 

• Насърчаване на среда, благоприятстваща извършването на дейностите, като по този начин 

се позволява те да не се възприемат като задължение или допълнителна задача към 

обичайните задачи. 

• Дефинирайте подробно системата за точкуване, така че работниците да са наясно по всяко 

време как работи тя. 

• Дефинирайте конкретни действия, като например мисии или предизвикателства, които 

пораждат постоянно съревнование. 

• Установете и дефинирайте наградите или отличията, които могат да бъдат получени. 

• Генерирайте система от нива, цели или медали, които служат като индикатор за правилното 

функциониране на дейностите. 

• Поддържайте системата балансирана, така че да е предизвикателна и да изисква известна 

мотивация. 

• Създайте класации или класификации. 

• Насърчавайте сътрудничеството при определянето на механиката. 
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По-долу са представени някои известни успешни примери за прилагане на игровизация в големи 

предприятия: 

CORREOS: За обновяването на уебсайта беше създадена система за награди въз основа на прегледа 

на настоящия уебсайт и генерирането на предложения, като на работниците бяха предоставени 

награди като напр. таблети. 

BBVA: В този случай, ориентиран към клиентите, беше създадена система от точки за постижения 

въз основа на онези функционалности, които се предлагаха и които не се използваха, като чрез тази 

система можеше да се получи достъп до директни награди или томболи. 

SAMSUNG: Точковата система имаше за основна цел да насърчи взаимодействието с марката в 

мрежите, участието във форуми, правенето на ревюта или гледането на корпоративни 

видеоклипове, като с тези точки те можеха да получат награди от собствената си марка, 

получавайки програма за лоялност на клиентите.  

M&Ms: Тази система, предназначена за генериране на видимост в мрежите, се състоше в намиране 

на символ на вашата марка в изображение, което имаше голямо въздействие върху реакцията на 

потребителите. 

NIKE FUEL: В този случай някои от гореспоменатите техники са използвани в областта на спорта, като 

са насърчавали физическата активност сред потребителите на марката. 

Това са само няколко примера за това как геймификацията може да бъде много полезна в много 

различни области, но има още много примери и конкретни случаи, които доказват нейната 

ефективност. 

След това ще се съсредоточим върху техниките, свързани с обучението - сферата, в която 

игровизацията е проучена най-много. 
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ТЕХНИКИ ЗА ГЕЙМИФИКАЦИЯ, ПРИЛАГАНИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

Досега представените техники са същите, които се прилагат интензивно в образованието. Без 

съмнение, това е областта, където геймификацията е оказала най-голямо влияние. Тези техники се 

прилагат успешно на всички образователни нива, от образование в ранна детска възраст до 

професионално обучение или дори университетски курсове. 

Целите се повтарят и в тази област, както и в предишните: мотивация, възнаграждение, 

оптимизиране и насърчаване на участието. Една от специфичните характеристики е 

интернализацията, осигурена от игровия характер на тези инструменти. 

Различни гледни точки се появяват сред възможностите за геймифициране на учебните концепции. 

Една конкретна дейност може да бъде геймифицирана, например под формата на прост въпросник, 

на който се отговаря синхронно от всички ученици и крайният резултат се показва на екрана. Или 

може би пък цяла единица, предлагаща различни дейности, които ви позволяват да трупате точки 

и с тях да отключвате отговори на евентуален финален изпит. 

Възможно е също така да се геймифицира цял предмет или курс, като се разшири цялата система 

от точки, постижения и награди и се комбинира, така че усилията на участниците да бъдат 

възнаградени. 

Както в предишните случаи, когато се прилага една от тези техники в класната стая, трябва да се 

имат предвид няколко аспекта: 

● Профил на ученика: тяхната възраст, контекст, ниво на знания и т.н., те трябва да бъдат 

включени в планирането, за да се гарантира, че дейността или дейностите не са 

небалансирани за част от учениците. 

● Критерии за преподаване: Още веднъж професионалистът, който трябва да наблюдава този 

процес на геймификация на съдържанието, трябва да бъде учителят, който познава 

учениците и съдържанието, който може най-добре да прецени какъв тип дейности и 

предизвикателства ще бъдат удобни за насърчаване на мотивацията и запомнянето на 

информация и в кои случаи за предпочитане е да се запазят традиционните системи. 

● Контекст на обучението: По същия начин е необходимо да се прецени дали резултатите, 

които могат да бъдат получени чрез геймификация, са приспособими към тези системи, 
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които често имат нужди или планове за обучение с много специфични изисквания, които 

биха могли да противоречат на някои от тези техники. 

● Налични инфраструктури: Тези техники често се смятат за напълно дигитализирани, 

компютъризирани системи, които съхраняват и показват  информация за обучаемия. Но 

въпреки че това може да бъде добър инструмент, оказва се, че не винаги е необходимо. 

Техники като обикновено броене на прочитанията, лист хартия, където децата записват 

имената си и отбелязват книгите, които са прочели, вече имат много от характеристиките на 

геймификацията. Важно е, когато се прилагат тези техники, да има яснота относно наличните 

механизми и предоставянета подкрепа. Има ли проектори? Таблети? Компютърно 

оборудване? Въз основа на тази информация една или друга техника може да намери по-

добро приложение. 

Някои от инструментите, налични в Интернет, които значително улесняват геймификацията в 

класната стая, са изброени по-долу: 

SOCRATIVE: 

С диференциран достъп за ученици и учители, той позволява създаването на въпросници, на които 

учениците отговарят в реално време от своите устройства. След това показва класиране на 

резултатите, които могат да се използват като форма на оценка. Той е безплатен, с максимален 

брой ученици 50 и предлага премиум планове, които предоставят по-обширно съдържание. 

SUPER TEACHERS TOOLS / СУПЕР ИНСТРУМЕНТИ ЗА УЧИТЕЛИ: 

Той предлага множество дейности за извършване в класната стая с оригинални формати на 

телевизионни програми като „Кой иска да бъде милионер?“. Той също така включва други 

инструменти като часовник за обратно броене, който може да бъде полезен при показване на 

времето на изпит или някои игри на зарове. 

ELEVER: 

Геймификация, методология и интелигентна оценка е това, което предлага това мобилно 

приложение. Целта му е да превърне употребата му в ежедневен навик, така че обучението на 

учениците да се постига с кратки, но непрекъснати упражнения. Приложението има няколко версии 

за различните роли в класната стая, така че учениците имат една, с която напредват с упражнения 

и игри, а учителите имат друга, с която наблюдават работата на учениците си по природни и 
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социални науки, технология или здраве. 

BRAINSCAPE: 

Намерете, създайте и споделете свои собствени игри с флаш карти: Brainscape е една от 

платформите с най-голям брой и разнообразие от цифрови флаш карти за преподаване, които 

съществуват, и в нея намираме всякакви материали по най-разнообразни теми. Просто изтегляте 

приложението (достъпно за iOS и Android) и разглеждате наличните теми. Уебсайтът има и раздел, 

който разяснява на учителите как могат да извлекат максимума от него. 

KAHOOT!: 

Това е инструмент, който ви позволява да създавате игри с въпроси и отговори по много интуитивен 

начин. Можете да създавате свои собствени викторини или да се присъедините към един от 

многото вече създадени и достъпни за различни възрасти и нива. Чиста геймификация: класиране, 

учене и много забавление в изключително лесна за използване игра. 

Edmodo е най-близкото нещо до социалната мрежа за образователни цели и благодарение на 

възможностите за присвояване на значки на учениците, ние можем да приложим тази така желана 

геймификация в класната стая. Създавайте предизвикателства и упражнения и задайте пинове за 

множество ученици, а не само за най-добрите: за най-креативното или гениално решение, за този, 

който е работил най-много, за най-добрия съвместен проект, за... каквото искате... 

Това са само някои от популярните инструменти, които интегрират техники за геймификация, но 

мрежата е пълна с ресурси, които могат да бъдат полезни, като се прилагат директно или се 

адаптират функциите им към нуждите на класната стая.  
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БЪДЕЩЕТО НА ГЕЙМИФИКАЦИЯТА 

С представената досега информация изглежда разумно да се предвиди, че бъдещето ще представи 

нови форми и приложения на геймификацията. Индикаторите в различните области говорят за 

проценти на растеж и въпреки че са данни, базирани на различни проучвания и прогнозни 

стойности, като цяло го ситуират като нещо, което ще се свърже с много повече области и по 

различни начини. 

Един от най-новите проблеми е участието му в Метавселената или виртуалната версия на мрежата, 

за която изглежда сме предназначени. Ако прогнозите и последните движения на някои големи 

компании се сбъднат, виртуалният свят скоро ще бъде нещо, с което ще свикнем. Ще поддържаме 

социални взаимоотношения, ще общуваме с компании, ще тренираме и ще прекарваме време, 

наслаждавайки се на някои хобита. 

Всички тези дейности, дигитализирани, са представени като поле на работа, където всички техники, 

които са в състояние да насърчат придържането, ще имат голямо въздействие. Много индустрии 

инвестират големи суми пари в тази област и всичко изглежда показва, че тези числа ще продължат 

да нарастват през следващите години. 

Например в областта на търговията на дребно се генерират нови интерактивни преживявания, 

които се стремят да подобрят присъствието на марката, да увеличат продажбите и да предложат 

нови форми на взаимодействие както за техниците, така и за клиентите. Някои идеи, които ще 

имаме в бъдеще, са: 

● Симулатори на продажби за тестване в безопасна среда. 

● Дигитални микроформации на специфични понятия. 

● Мотивация и подобряване на запомнянето на знания. 

● Намаляване бариерите за влизане за служителите чрез по-гъвкави системи за интеграция. 

● Създаване на дигитално съдържание, което да прикрепи клиентите към каталози и новини. 

Друга област, в която се предвижда интензивно бъдеще, е тази на телекомуникациите. В момента 

едно от големите предизвикателства на всички страхотни платформи е да се увеличи броят на 

потребителите, които ги посещават редовно. Използването на техники за придържане като точкови 

системи или общи социални аспекти в геймификацията са от ключово значение за този тип субекти. 

Също така предоставяне на поддръжка на клиенти с по-атрактивни помощни инструменти. 
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Всички описани преживявания в сферата, касаеща здравето на човека, продължават да се 

разширяват, психообразователни приложения, моментни екологични оценки, психологически 

интервенции на правилното място и контекст, запис на емоции, всичко това е допълнено с техники, 

способни да се учат от поведението на пациентите, с аспекти на социалните програми, които 

насърчават мотивацията, със записи, които правят видима еволюцията на статуса на хората. Ще се 

появят нови форми на интерактивна визуализация, интегрирани с нарастването на виртуалната и 

разширената реалност, адаптиране на техниките за геймификация за насърчаване на здравословно 

физическо и емоционално състояние. 

В спорта приложенията за управление започват да се комбинират със сензорни устройства, които 

елиминират всички съществуващи техники и се допълват от наблюдение. Боксови чували, способни 

да откриват мощност, честота и ритъм, позволяват например да се генерира групово 

предизвикателство; бягащи пътеки, интегрирани във виртуални среди, които включват изкуствен 

интелект за генериране на съдържание, адаптирано за спортисти, или камери за дълбочина, 

способни да следят дали фитнес упражнението се извършва с препоръчителната поза и честота, са 

някои от иновациите, с които ще живеем през следващите години. 

Бизнес моделите като Мобилността като услуга също се захранват от тези техники за 

разпространение на превозни средства. Притежаването на автомобил ще бъде нещо, което ще 

бъде намалено, което ще доведе до формати като наемане (вече в ход) или услуги, подобни на Uber 

или Cabify, където плащате за транспортната услуга, оставяйки настрана разходи и процедури като 

данъци, застраховки, поддръжка или бензин и потребители, които се придържат към платформи, 

които ценят лоялността и предлагат награди, точки и постижения на потребителите на техните 

услуги. Същото важи и за хранителните услуги, недвижимите имоти и т.н. 

Самите градове и администрации започват да се дигитализират чрез сензори, което ни отвежда до 

областта на интелигентните градове, цялата тази информация и персонализация също са в 

съответствие с бъдещето, в което системите за точки и разпознаване ще бъдат все по-интегрирани. 

Вече има прототипи на геймифицирани системи, които възнаграждават рециклирането или 

оставянето на фасове на определени места. Обекти, като пейки или светлини, които комуникират с 

потребителя и насърчават взаимодействието им с града. Технологии за гражданско участие, които 

позволяват на потребителите да идентифицират проблеми, аварии или износване на градските 
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мебели и да уведомяват властите, позволявайки им да взаимодействат с градската среда. 

Всичко това са само някои от най-близките еволюции, които вече се виждат, но по същия начин, 

както се случи с мрежата, социалната мрежа или се случва сега с индустрията 4.0, големите данни 

или виртуалната реалност, бъдещето е трудно да се предвиди. Ще се появят нови форми на 

геймификация, нови сфери, в които ще се експлоатира нейното използване и различни начини за 

прилагане ще бъдат валидирани през годините от потребителите. 

 Това, което изглежда сигурно, е, че геймификацията не е нещо, което ще бъде забравено в 

индустрията и образованието през следващите години. Тя е тук, за да остане и предлага нов набор 

от инструменти, така че тези, които са в състояние да го адаптират към своите нужди, могат да 

получат големи ползи, независимо дали под формата на академични резултати или конкурентни 

предимства. 

Поради всички тези причини наличието на плавни познания за техниките, които се използват, за 

индустриите или областите, в които се прилагат, изглежда като интелигентен начин да намерим 

възможности за нашите собствени инициативи, образователни или бизнес ориентирани, като това 

ни предлага нови начини за иновации, растеж и постигане на добри резултати. 

ОЦЕНКА 

И така, как можем да измерим напредъка на обучаемите? Имаме 3 вида оценка 

1. Количествена оценка 

Това е оценяването, извършено чрез тестове или методи, които предлагат цифрова или „обективна“ 

квалификация и позволяват на обучаемия да бъде групиран в съответствие с неговото ниво на 

знания. Характеризира се с: стремеж към максимална обективност на данните, за която се използва 

цифров дизайн. Това дава ограничена рамка на гъвкавост, която затруднява постигането на 

междинни цели. Оценителят се намира на по-голямо разстояние от обучаемите в това оценяване, 

тъй като изглежда, че това е гаранция за обективност на данните, които се събират. Това обаче 

пречи на оценката на непредвидени събития, които могат да възникнат по време на процесите. 

Използваните инструменти са от типа въпрос/отговор, като кратки въпроси, тъй като те са по-лесни 

за количествено определяне. Не позволява събирането на друга информация за ученика, която има 
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голямо значение, като например положените усилия, мотивацията, проявения интерес към 

предметите и т.н. 

2. Качествена оценка. 

Характеризира се с: Извличане на информация с помощта на комуникационни техники или 

наблюдение на обучаеми в чатове, форуми.и др. или в статистиката за дейността, предоставена от 

платформата за обучение. Този тип оценка предоставя по-голям риск от субективност в оценките 

на обучителите. За да не се случи това, те разполагат с различни ресурси: събиране на информация 

чрез различни източници, насърчаване на комбинацията от различни мнения; потвърждение на 

решението за внедряване на електронно обучение със 138 заключения, направени чрез мненията 

на участващите в програмата. Оценителят трябва да поеме ролята на още един протагонист от 

групата и към това трябва да добави своята специална отдаденост към описанието на това, което 

се случва в рамките на споменатата група и доколко то влияе върху оценявания курс. 

3. Смесена оценка 

Характеризира се с интегриране на приноса на количествената и качествената оценка. 

Образователната практика показва, че наред с количественото определяне на възможните 

резултати от даден курс, има последици и ефекти, които могат да бъдат удобно възприети само 

чрез качествен подход. В зависимост от степента на обучение можем да различим: • Глобална 

оценка: Тя обхваща всички знания, предадени по време на курса и има за цел да оцени въз основа 

на общите цели, които са били поставени в началото на курса. • Частично оценяване: Фокусира се 

върху част от обучението, което се очаква от обучаемите да постигнат. Можете да вземете тестове, 

викторини или дори игри за определена част от курса, за да проверите напредъка на ученика.  
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Общество на знанието и непрекъснато обучение 

Представата за информационното общество се основава на технологичния прогрес. За разлика от 

тях, концепцията за обществата на знанието обхваща много по-широки социални, етични и 

политически измерения. 

Фактът, че говорим за общества в множествено число, не се дължи на случайност, а на намерението 

да се отхвърли уникалността на „готов за употреба“ модел, който не отчита достатъчно културно и 

езиково разнообразие. Единственият елемент, който позволява на всички ни да разпознаем себе 

си в промените, които се случват в момента. В обществата на знанието всички ще трябва да се 

научим да се справяме с лекота в разгара на огромната лавина от информация, както и да развием 

критичния дух и достатъчните когнитивни способности, за да разграничим „полезната“ 

информация от тази, което не е полезна. 

В този контекст ученето придобива много важна стойност, тъй като е предназначено да бъде 

обобщено в нашите общества на всички нива, а също така е призвано да структурира организацията 

на времето, работата и живота на институциите. Тази еволюция илюстрира промяна на 

парадигмата: от една страна, образованието или ученето вече не е ограничено до конкретно и 

окончателно пространство-време, а трябва да продължи през целия живот; а от друга страна, 

човешкото същество отново заема съществено място в постоянното придобиване и предаване на 

знания. 

В съответствие с това се счита, че университетският преподавател носи силна отговорност, той 

трябва да се подготви да трансформира своята образователна практика, като вземе предвид този 

нов сценарий. Както е посочено от ЮНЕСКО (2005) в документа към обществата на знанието: 

В обществата на знанието ценностите и практиките на творчеството и иновациите ще играят важна 

роля – дори само заради способността им да оспорват съществуващите модели – за да отговорят 

по-добре на новите нужди на обществото. Креативността и иновациите също водят до насърчаване 

на нови видове процеси на сътрудничество, които вече са дали особено ползотворни резултати. 
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Технологията, колкото и усъвършенствана да е, няма да генерира знания у обучаемите сама по себе 

си, тя трябва да бъде част от стратегия, планирана от обучителя, въз основа на специфични учебни 

нужди, като се избере правилната комбинация от елементи и подходящата последователност за 

прилагане и постигане желаните учебни цели. 

За да може обучителят да прилага успешно модела е-обучение в своята образователна практика, 

прилагането му трябва да бъде придружено от начална и непрекъсната програма за обучение, 

която включва всички аспекти, свързани с използването на технологичната платформа и иновативни 

методики на преподаване с използване на технологии. Обучителят бива обучаван за иновации и 

обновяване. За ролята на обучителя се изискват социални, технически и научни промени. (Бриет, 

2006). Това предполага още по-голямо предизвикателство и по-трансцендентно от включването на 

технологичната инфраструктура. 
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МОДУЛ 3:  

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ПРИЛАГАНЕ  

НА ЕФЕКТИВНИ СТАНДАРТИ 

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ 
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КАК ДА СЪЗДАВАТЕ УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ: НАСОКИ  

Причините за необходимостта от използване на технологии и материали в обучението могат да 

бъдат групирани в 3 групи: 

- За предоставяне на образователни услуги на по-широка аудитория, 

- Индивидуализация на учебните дейности, 

- Да направим процесите на преподаване и учене в образователните институции ефективни. 

Принципите на дизайна на учебните материали могат да бъдат групирани в две основни групи: 

1. Принципи на използване на структурни / формални елементи 

2. Принципи на използване на елементите на оформлението  

1. 1. Принципи на използване на структурни / формални елементи 

Принципите на използване на структурните / формалните елементи могат да бъдат изброени в 

следните основни групи: 

- Област 

- Линия 

- Форма 

- Текстура 

- Цвят 
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Област 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когато разглеждаме учебния материал като цяло, той се вижда/усеща, като пълна или празна 

област. Той се разделя на (1) използвано пространство и (2) свободно пространство. 

Един от ефективните начини за привличане на вниманието към определени елементи при 

поставянето на визуални елементи е „техниката на третото правило“. 

В техниката на третото правило, зоната на картината се разделя на три хоризонтално и вертикално 

с еднакво разположени линии. Четирите точки, които се появяват с пресечните точки на линиите, 

се използват за поставяне на елементите, образуващи центъра на внимание. 
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Линия 

Линията е едноизмерна структура, която привлича вниманието чрез преместване на окото в или 

около определена област. Линията може да бъде активна и отворена, или може да бъде пасивна и 

недвусмислена. 

Използването на линии хоризонтално, вертикално или наклонено има различен ефект върху 

възприятието. 
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Фигура/Форма 

Фигурата е двуизмерна фигура, създадена върху повърхност. Формата е относителното подреждане 

на използваните формати (в тяхното текущо състояние). Привеждането на визуалните елементи в 

материала в смислова цялост се нарича фигура-форма. Tя е необходима, за да накара потребителя 

гледайки изображенията, да почувства хармония между тях. 

Текстура 

Текстурата играе много важна роля в дизайна на материала. Текстурата на материала трябва да 

впечатлява аудиторията. 

Към двуизмерните изображения с текстура се добавя 3-то измерение (дълбочина).Материалът, 

който придобива дълбочина, добавя тактилно усещане и внимание към детайла. 

 

 

Повечето изображения са двуизмерни. Реалност и добро възприятие могат да бъдат постигнати 

чрез използване на текстура във фигури. 

Стрелка, линия, форма, различен размер, различен цвят и различна текстура могат да се използват 

за привличане на вниманието към определени елементи. 
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Цвят 

Въпреки че цветът е важен елемент във визуалните материали, неговата ефективност зависи от 

съзнателното му използване. Естествените цветове повишават реализма на изображението. 

Позволява да се разкрият приликите и разликите. Привлича вниманието към важни точки и 

информация. Осигурява възприемането на обекта. Има ефект върху психологията. Информацията 

може да се групира по цветове.  

Всяка информация може да бъде представена с цвят. Тя трябва да се използва в съответствие с 

особеностите на етапа на развитие на обучаемите. При най-малките ярките цветове привличат 

вниманието. Можем да използваме цветното колело, за да възприемаме по-добре връзката между 

цветовете. И свойствата на цветовете. Окото най-много възприема червеното и най-малко 

лилавото. (Най-късата дължина на вълната е лилава, най-дългата дължина на вълната е червена). 

Най-яркият цвят е жълт, а най-тъмният е лилав. Съседните цветове са хармонични цветове, тези 

цветове намаляват ефекта един на друг. Противоположните цветове са допълващи се цветове, тези 

цветове увеличават ефекта един на друг. 

 

Принципи за избор на цвят в дизайна на учебните материали 

- Ярки цветове трябва да се използват върху обекти, които са важни, за привличане на 

вниманието към тях. 

- В текстовете и изображенията трябва да се използва цвят, контрастиращ с цвета на фона. 
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- Множество визуални обекти трябва да използват постоянен цвят на фона (всички те трябва да 

са от един и същи цвят). 

- Количеството цвят във визуален обект трябва да бъде ограничено. 

- В печатните материали повече от три цвята на една и съща страница затрудняват избора на цвят 

за окото. 

2. Използване на принципи на елементите на оформлението 

Принципите на използване на елементите на оформлението в графичния дизайн могат да бъдат 

изброени по следния начин: 

- Съотношение/Мащаб 

- Баланс 

- Интегритет 

-  Ритъм 

- Акцент 

- Хармония 

Нека разгледаме по-отблизо тези принципи. 

Съотношение/Мащаб 

Това е принцип за размер и минимизиране на обектите. В зависимост от връзката на даден обект с 

други обекти и цялото, той може да създава чувство на голям, среден, малък, тежък или лек. 

Обектите се сравняват. Тази характеристика трябва да бъде сравнена с друг обект, за да бъде 

възприета правилно. 

Цветът и степента на сивото също влияят на възприемането на размера. 
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Баланс 

Балансът е около теглото, възприемано от окото, на елементите, съдържащи се в материала. 

Балансът върху учебните материали се създава чрез равномерно разпределение на обекти от двете 

страни на хоризонталната и вертикалната ос. Има два вида баланс. Формалният (симетричен) 

баланс е статичен, предизвиква чувство за равенство. Неформалният (асиметричен) баланс е по-

динамична, привличаща вниманието подредба, но може да причини сложност. 

Баланс или небалансиран ефект може да се създаде чрез поставяне на обектите, като цяло за 

желаната цел. При небалансирано изображение елементите изглеждат подредени един върху друг 

и от едната страна.  

Интегритет 

Връзката между визуалните елементи и техните функции създава единство. Всеки визуален 

елемент трябва да бъде поставен, като се има предвид неговата функция за предаване на послание. 

Една от грешките, допускани по отношение на осигуряването на целостта е използването на много 

елементи в материала, които не могат да бъдат правилно изразени един спрямо друг. 
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За да се сведат до минимум подобни грешки, посланието, предназначено да бъде предадено, 

трябва да бъде ясно изразено от дизайнера. Всички идеи, които хрумват на дизайнера, не трябва 

да се отразяват в материала. 

За осигуряване на интегритет: 

- Свързаните обекти трябва да се използват близо един до друг. 

- Трябва да се използват дублиращи се обектни свойства (цвят, стил на шрифта, размер и т.н.). 

- Дори и да няма връзка между обектите, трябва да има ред в тяхното поставяне и да няма 

претрупване. 

- Трябва да се създава общ шаблон. 

- Трябва да се използват общ цвят, шрифт и размер. 

- Трябва да се повтаря в характеристиките на дизайна, идентифицираното в материала. 

Ритъм 

 Връзката между визуалните елементи и техните функции създава интегритет. 

 Всеки визуален елемент трябва да бъде поставен, като се има предвид неговата функция за 

предаване на съобщение. 

 Една от грешките, допуснати по отношение на осигуряването на цялост, е използването на 

много елементи в материала, които не могат да бъдат правилно изразени един спрямо друг. 

За да се сведат до минимум подобни грешки, посланието, предназначено да бъде предадено, 

трябва да бъде ясно изразено от дизайнера. Всички идеи, които хрумват на дизайнера, не трябва 

да се отразяват в материала. 

Може да се постигне добър ефект чрез използването на линия, форма, форма, структура и цвят. Той 

е постига въз основа на способността на окото да се плъзга лесно от един обект на друг в 

композицията. 

Акцент 

- Това е сърцето на учебния материал. 
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- Може да се определи като „точката, към която искате да привлечете вниманието“. 

- Акцентът трябва да е върху цялото. 

- Може да бъде проектиран, като най-интересната точка и да постави най-важните елементи. 

За да се изпълни принципът на акцента в графичния дизайн, стъпките, които трябва да се 

предприемат, могат да бъдат изброени по следния начин: 

- Открояване с помощта на различна форма от другите форми 

- Подчертаване на основния елемент, като го правим по-голям от останалите 

- Открояване на важен елемент, чрез поставяне на символ до него. 

- Открояване с помощта на стрелки и подобни инструменти за насочване. 

- Открояване на важния елемент чрез използване на по-ярък или по-тъмен цвят от останалите. 

- Поставяне на елемента, който трябва да бъде маркиран, в точка, където други елементи се 

припокриват 

- Открояване на думи, които не надвишават 6 букви, като се пишат с главни букви. 

- Създаване на контраст между фона и фигурата, за да се привлече вниманието към елемента, 

който трябва да се подчертае. 

Хармония 

Хармонията възниква в зависимост от връзката на частите, които съставляват цялото. Това е 

чувството за единство, което се появява, когато парчетата се съберат. То е свързано с цялата 

композиция. Хармонията е усещането за сплотеност между елементите в една композиция. 

Елементите не трябва да са абсолютно еднакви или напълно различни, но свързани по някакъв 

начин. Цветовите палитри или подобни текстури могат да създадат усещане за единство между 

различните компоненти. Използването на елементи с подобна форма ще създаде хармония, 

защото ще изглеждат свързани. Не достатъчни елементи за създаване на хармония или твърде 

много хармония може да направи дизайна скучен. Трябва да се създаде някакво разнообразие, за 

да бъде визуално интересен.  
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Някои упражнения от съществуващите учебни материали, използване в онлайн курсове за обучение  

Да бъдеш обучаем в онлайн учебна среда е много различно преживяване от обучението лице в 

лице. Опитът да взаимодействаш с неполезни дизайни на интерфейса може да има отрицателни 

ефекти върху обучаемите и обучаващите. Поради тази причина принципите, които улесняват 

взаимодействието на обучаемите със съдържанието са много важни. 

Докато проектирате материали в интернет базирана учебна среда, е полезно да разгледате 

следните теми: 

- Основни принципи на проектиране 

- Навигационна структура 

- Инструменти за навигация 

- Дизайн на интерфейса 

- Разнообразие от мултимедийно съдържание 

Основни принципи на дизайна 

Проектирането на взаимодействието човек-компютър е мултидисциплинарна област, която 

обхваща много области от психологията на обучението до ергономията. Якоб Нилсен (1993) 

разработи 10 правила за дизайн на интерфейса, за да направи взаимодействието с компютъра 

добро изживяване за потребителя. Тези правила могат да бъдат обобщени по следния начин: 

1. Прост и естествен диалог: При проектирането на интерфейса трябва да се избягва ненужната 

и разсейваща информация. Всяка ненужна информация, поставена на страницата, се 

конкурира с полезната информация на страницата за вниманието на потребителя и може да 

загуби своята важност. Налага допълнително когнитивно натоварване на потребителя. 

2. Използване на същия език, като потребителя: Цялата информация, използвана в 

интерфейса, функционалните клавиши, информацията за резултатите или съобщенията за 

грешки, трябва да бъде на езика, който потребителят разбира. 
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3. Минимално натоварване на паметта на потребителя: Специалните команди или значения, 

които потребителите трябва да запомнят, докато взаимодействат с компютъра, трябва да 

бъдат сведени до минимум. 

4. Последователност: Думите или функционалните бутони, използвани в интерфейса, трябва 

винаги да имат едно и също значение и да изпълняват една и съща функция в целия учебен 

материал. 

5. Обратна връзка: Потребителят трябва да бъде информиран какво се случва в системата след 

всяко движение, което прави. Когато потребителят натисне бутон на интерфейса или 

направи въвеждане от клавиатурата, системата трябва да уведоми потребителя, че е 

обработена командата, която е получила, и какво се случва в този момент. 

6. Отмяна: В някои случаи потребителите може случайно да докоснат грешните места. На 

потребителите трябва да се даде възможност лесно да отменят това действие. 

7. Преки пътища: Преките пътища, които не се виждат в интерфейса, но ще бъдат във фонов 

режим, винаги трябва да са на разположение на потребителя. Тези преки пътища позволяват 

на потребителя да предприема по-бързи действия. 

8. Описателни съобщения за грешка: Ако системата срещне съобщение за грешка, тя трябва да 

уведоми потребителя на навременен и разбираем език. 

9. Дизайн без грешки: Добрият дизайн на интерфейса не позволява на потребителя да прави 

грешки по време на употреба и ако се получат ги предотвратява автоматично. 

10. Помощ: Най-добрите системи са учебните среди, които потребителят използва без никаква 

помощ. Въпреки това, винаги когато потребителят се нуждае от помощ, той трябва да получи 

достъп до правилната информация, възможно най-лесно и най-бързо. 

НАВИГАЦИОННА СТРУКТУРА 

Един от най-важните проблеми при проектирането на уебсайт за обучение или учебен материал е 

как да се организира информацията в сайта. Навигационната структура показва структурата на 

уебсайта, начина, по който е организирана информацията, и връзките между тази информация, с 

други думи, линковете. По този начин той дава на потребителя указания как да организира тази 

информация в своята логическа структура и как да се ориентира в тази учебна среда. 
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Навигационната структура на учебната среда може да бъде: 

 Линейна, 

 Йерархична, 

 Нелинейна или хибридна. 

Това е възможно. Въпреки че всяка от тези навигационни структури има предимства и недостатъци, 

една от тях може да бъде избрана според нуждите и целта. 

 

Линейна навигационна структура 
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В линейната навигационна структура съдържанието е подредено последователно. Тази структура 

за навигация често може да се използва за показване на хронологична и азбучна информация или 

логично подредено съдържание като папки, енциклопедии и речници. Тази структура обаче 

предоставя на обучаемия ограничена гъвкавост при навигация, тоест способността да се движи 

само напред и назад. 

 

 

В уеб средата в примера обучаемият може да навигира, докато командата се изпълнява, като 

щраква върху бутоните напред и назад. 

 

 

Йерархична навигационна структура 
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Йерархичните навигационни структури са структури, в които съдържанието е организирано чрез 

разделяне на теми и подтеми. 

 

В йерархичната структура за навигация, представена в примера по-горе, обучаемият може да 

достигне до страницата, която може да бъде достъпна от главната страница на курса, където 

бележките от лекцията са изброени по седмици. Може също да получи достъп до съответното 

съдържание, като щракне върху бутона, който иска от страницата с бележки от лекцията. 

Нелинейна навигационна структура 

Нелинейните навигационни структури са структури, в които всички страници в съдържанието са 

свързани една с друга и потребителите имат достъп до информация според своите желания, 

интереси и нужди. Въпреки че тези структури осигуряват гъвкавост на потребителя при навигация, 

те са доста сложни. Следователно тези структури са полезни за обучаеми, които имат опит в 

навигацията и имат високо ниво на предварителни познания по темата. 

 

Начинаещи или обучаеми с ниски предварителни познания често могат да се изгубят в учебната 

среда и по този начин да я напуснат. Пример за тази навигационна структура е Интернет. Може да 
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се отиде на желаната страница от получените резултати с ключова дума, въведена в търсачката 

Google. В същото време от тази страница може да се получи достъп до други подходящи страници. 

Смесената навигационна структура е проектирана чрез използване на линейни, йерархични и 

нелинейни навигационни структури заедно. При проектирането на учебни среди може да се 

предпочита смесена навигационна структура в уеб страницата на курса. Например, обучаемият 

може да изучава предмета в подтеми йерархично. Като щракне върху опциите в менюто в различен 

ред, той може да разглежда страниците по нелинеен начин по свой собствен начин. Съдържанието 

може да се изучава и линейно, чрез използване на бутоните напред и назад на страниците със 

съдържание. 

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАВИГАЦИЯ 

В учебната среда трябва да се използват различни инструменти за навигация, така че обучаемите 

да имат лесен достъп до информация и да навигират ефективно и лесно. Тези инструменти за 

навигация са: 

- Връзки, 

- Бутони напред и назад, 

- Менюта, 

- Начална страница, 

- Карти на сайта, 

- Функции за търсене, 

- BreadCrumbs list, 

- Помощ, 
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- Речник, 

- Папка, 

- Страница с линкове, 

- Страница с често задавани въпроси. 

 Начална страница 

Началната страница е първата страница, която обучаемият среща при влизане в средата и я 

използва, за да започне да навигира. По време на тази навигация на всяка страница трябва да бъде 

предоставена връзка към главната страница, така че обучаемият да може да достигне до 

началната страница по всяко време Най-предпочитаният начин за това е да поставите снимката на 

къщата, която се използва и в браузърите, на място, където обучаемият може лесно да я види и 

да се свърже с началната страница. 

 Бутони назад и напред 

Бутоните за напред, назад и начална страница трябва да се използват на подходящи места в 

съдържанието на учебната среда. Тези бутони помагат за придвижване между страниците с 

лекота. 

 Връзки 

Връзките могат да бъдат дума, фраза, картина или част от изображение, бутон, видео или какъвто 

и да е елемент от медиите. Може да се прави промяна на цвета във връзките, описанието и т.н. 

Обучаемите могат да бъдат подпомогнати да се ориентират чрез даване на съвети и техники. 

 Менюта 

Менютата показват общото разположение на учебната среда, структурата на навигацията и 

тяхното съдържание. Менютата могат да бъдат представени под формата на падащи менюта и 

основни менюта. Падащите менюта, разположени в горната или лява част на страницата, се 

отварят когато задържите курсора на мишката върху тях, отварят се елементи. Основните менюта 

са менютата, показвани на всички страници. Менютата могат да бъдат разположени в горната, 

лявата или долната част на страницата. Този процес се решава от дизайнера според естеството на 

средата. 

 Карти на сайта 

Картите на сайта са много важни при подготовката на материала, тъй като ясно показват връзките 

между всички части на учебната среда по йерархичен начин. 
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 Индекс 

За обучаемите е полезно да създават индекси, подобни на тези в книгата, в учебната среда. 

 

             

 

 BreadCrumbs List 

The breadcrumbs list показва йерархично мястото в учебната среда на текущата страница. 

                                       

 Търсене 

С търсенето ученикът може лесно и бързо да намери конкретната информация, която иска. 

 Връзки или страница с ресурси 

В учебна среда, връзките или страницата с ресурси на курса изброяват други адреси на уеб сайтове 

и ресурси, свързани със съдържанието. 

 Страница с често задавани въпроси 

Страницата с често задавани въпроси съдържа най-често задаваните въпроси от потребителите 

относно навигацията в средата или съдържанието, и отговорите на тези въпроси. 
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ДИЗАЙН НА ИНТЕРФЕЙСА 

Интерфейсът на учебната среда е мястото, където потребителят взаимодейства с уеб страницата, 

която вижда на екрана на компютъра си и елементите в нея. Елементи в интерфейса могат да 

бъдат: 

- Заглавия на страницата, 

- Текстове, 

- Инструменти за навигация, 

- Хипертекстове, 

- Картини, 

- Графики, 

- Диаграми, 

- Аудио файлове, 

- Видео, 

- Анимации и симулации и др. 

Тези елементи трябва да бъдат подготвени според различни принципи, за да се създаде удобна за 

потребителя и добре проектирана учебна среда. Тези елементи обикновено се наричат 

мултимедийно съдържание. Сега нека разгледаме точките, на които трябва да обърнем внимание, 

когато използваме това съдържание в средата. 

ВИДОВЕ МУЛТИМЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Всеки обект, използван в учебна среда, може да се нарече мултимедиен обект. Полезно е да се 

вземат предвид определени правила или принципи при разработването на тези обекти. Текст, 

хипертекст, графики, диаграми, аудио, видео и анимация могат да бъдат изброени като елементи, 

които могат да се използват, когато се проектира среда за онлайн обучение. 

 Текст 

В среди за онлайн обучение основните компоненти на съдържанието се показват в текстовете. 

Хипертекстът е името, дадено на типа текст, който съдържа връзки към други текстове, като по този 

начин позволява четене в нелинейна структура. Размерът на текста не е променлива Вниманието 

на обучаемите може да бъде привлечено чрез използване на ефекти като курсив, подчертаване, 

получер и различни шрифтове в текста. 
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Компютърът има много богати и разнообразни шрифтове. Въпреки това, много крещящите 

шрифтове са трудни за четене. Дизайнерът не трябва да използва много исрящи шрифтове, за да 

привлече вниманието. Бляскащите шрифтове може да не се използват в текст, но могат да се 

използват в заглавия. 

Много изображения съдържат текст. Когато оценявате визуален или проектирате свой собствен 

визуален материал, трябва да отделите внимание на текста толкова, колкото вниманието, отделено 

на картините и графиките. Трябва да проверите дали изображението е подходящо за посланието, 

което искате да дадете с текста и дали има четим размер и разстояние. 

Стилът на текста във визуалния материал трябва да е в хармония с останалите елементи в 

материала. За да бъде предоставената информация разбираема, не трябва да се използват 

крещящи текстови стилове. Не използвайте повече от 2 текстови стила в поредица от изображения. 

Предпочитайте шрифтовете Arial и Times New Roman. 

При изготвяне на изображения в компютърна среда, разстоянието между текста се регулира 

автоматично за най-добра четливост. При желание интервалите между буквите могат да се 

разширяват или стесняват. Ако редовете са близо един до друг, той ще бъде засенчен и труден за 

четене. Ако има твърде много интервали между редовете, ще има прекъсване между думите. 

- Предпочитайте малки букви, за да направите текста лесен за четене. 

- Използвайте главни букви, където е необходимо. 

- Кратките заглавия могат да бъдат с главни букви, но ако заглавието надвишава 3 думи, 

следвайте правилото за малки букви. 

- Примерът отляво на фигурата е пример за правилно използване на удебеляване, а примерът 

вдясно е пример за грешно използване на удебеляване. 

Прекомерното използване на 

удебеляване води до загуба на цел. 

Удебеляването не трябва да се прекалява 

в текста. 

НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА 

ПРИВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕ В ТЕКСТА. 

ПРЕКАЛЕНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

УДЕБЕЛЯВАНЕ И ПОДЧЕРТАВАНЕ НА 
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ГЛАВНИ БУКВИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО 

ЗАГУБА НА ЦЕЛ. 

Writer, MS Word, Word Perfect и др. Са програми за подготовка на текстове в интернет базирани 

образователни среди. Можете да използвате и други програми за текстообработка, като Publisher, 

настолни издателски програми, като InDesign или уеб редактори, като Dreamweaver и Frontpage. 

С програмата Dreamweaver: 

- Сайтът може да бъде дефиниран, 

- Страниците и съдържанието на 

страниците могат да бъдат 

подготвени, 

- Текст, изображение, звук, 

анимация, видео и т.н. може да 

бъде поставено вътре в страниците 

Могат да се добавят и 

мултимедийни компоненти, 

- Могат да се създадат връзки между 

страниците, 

- Всички функции на страницата, като 

шрифт, цвят на фона, свойства на 

връзките, заглавие на страницата 

могат да бъдат определени, 

- Стиловите шаблони (CSS) могат да 

бъдат зададени за създаване на 

стилове и оформления на страници, 

- Могат да се създават прости 

анимации с помощта на 

времедиаграмата, 

- Php, Aspx, Java и т.н. Динамичните 

уеб страници могат да се създават с 

помощта на езикова поддръжка, 
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- Прехвърляне на файлове към 

сървърния компютър (FTP) може да 

се извърши за публикуване на сайта 

в интернет. 

 Картини 

Много изображения в учебния материал се използват само за обогатяване и оцветяване на 

изображението, което може да навреди повече, отколкото да помогне на преподаването. По тази 

причина картинките за учебни цели трябва да се избират в съответствие с целите и да дават толкова 

подробности, колкото е необходимо. 

В мултимедийното обучение е необходимо да се използва както вербална, така и визуална 

информация. По-полезно е използването на картини, заедно с изговорен или писмен текст. 

Материалите, които не са подходящи за предмета, предназначен за преподаване, не са от полза за 

ученето. Използването на интересни, но неподходящи думи и картинки затруднява ученето. 

Ситуации, при които вербална и визуална информация се представят в непосредствена близост 

една до друга, повишават нивото на учене повече, отколкото ако се представят поотделно. 

Едновременното представяне на вербална и визуална информация е свързано с „Принципа на 

темпорална близост“. Фактът, че писменият текст и картините са на една и съща страница или екран 

е свързан с "Принципа на пространствената близост". 

Картината, описваща промяната в изображението, причинена от смяната на времето, се вижда на 

изображението по-долу. 
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Снимката може да се използва във всеки предмет и на всяко образователно ниво. Може също да 

се използва при разказване на истории, писане или поезия. Снимките могат да се използват за 

измерване и оценка. Снимките трябва да се използват за постигане на цели, които изискват 

представянето на хора, места и предмети. 

 Графични материали (графики, чертежи и диаграми) 

Свързаните изображения показват количествени връзки. Например стълбовидна диаграма, 

графична диаграма, кръгова диаграма или линейна диаграма. Най-ефективните графики са тези, 

които подчертават критични детайли. Прекомерното детайлизиране не помага в обучението. 

Прекомерните детайли в графиките не увеличават успеха. Графиката трябва да се използва за 

поддържане на текста, точно като картината. 

Схематичните визуални изображения показват връзката между различни елементи. Често срещани 

примери са диаграми, времеви линии, блок-схеми и карти, които съставляват йерархичната 

структура на бизнеса. 

Материалите, които показват реалността на предмета, който ще се преподава, са реалистични 

визуализации. Например, ако автомобилът е темата на преподаване, на обучаемия може да се 

покаже снимка на кола. Реалността може да се увеличи, като се използват действителните цветове 

на артикула. 
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 Инструменти за разработка на визуални материали 

Картини  

Налични са много софтуерни инструменти за подготовка на изображения и предоставянето им в 

мрежата. Примери за тях са софтуерът Adobe Photoshop, PhotoPaint, Gimp и PhotoImpact. 

Триизмерни (3D) визуални материали. 

3D визуалните материали се произвеждат, чрез моделиране на тази среда или обекти, така че 

обучаемите да могат да разглеждат, навигират и редактират предмети за реалната среда. 

Програмата Maya, разработена от компанията Autodesk, се превърна в индустриален стандарт със 

своите функции за триизмерно моделиране, анимация и ефекти. Тя е инструмент, използван във 

филмовата индустрия, телевизионната индустрия, производителите на игри, индустриалния сектор 

и образователните уеб среди. 

С програмата Maya: 

- Могат да се създават триизмерни 

модели, 

- Към тези модели могат да се добавят 

анимации, 

- Могат да се прилагат специални 

ефекти и 

- Документи, видео, анимация и т.н., 

форматите могат да бъдат 

конвертирани. 

Графични материали (графики, чертежи и диаграми) 

Програмата MS Excel може да се използва за създаване на графики и таблици, които да бъдат 

подготвени, за да се показват данните по смислен начин. С програмата MS Excel: 

- Всички видове данни и могат да се съхраняват в таблици или списъци, 

- Могат да се изготвят обобщения и отчети за данните, 

- Може да се направи заявка за данни, 

- Могат да се изготвят графики, свързани с данни. 
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Концептуални и мисловни карти  

Концептуалните карти са конкретна инфографика, която показва понятия и връзки между 

понятията. Използването на концептуални и мисловни карти е от голямо значение по отношение 

на придаване на конкретно качество на понятията, установяване на връзка между новонаучени 

понятия и по-рано заучени, определяне на връзките между понятия и под-концепции и 

реализиране на по-ефективно учене, като се даде възможност на обучаемия да види цялата 

предметна област. 

Софтуер като Inspiration, Kidspiration, Concept Draw и SmartDraw може да се използва за изготвяне 

на концептуални и мисловни карти. 

С тези програми: 

- Могат да се създават визуализации на 

диаграма и скица, 

- Може да се превключва между 

изгледи, 

- Могат да се добавят различни 

символи, 

- Могат да се правят връзки между 

символи, 

- Могат да се добавят бележки, 

- Може да се добави звук, 

- Символите могат да бъдат заменяни. 

Звук и музика  

Използването на звук и музика, като учебен материал е много важно от гледна точка на 

мотивацията на потребителя. Подкрепата на текста на екрана със звук означава мощна учебна 

среда за потребителя. 

В учебната среда е много важно обучаемият да чува звука, да може да слуша звука отново и отново 

и да може сам да контролира звука и музиката. 
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Audacity, безплатна програма, може да се използва при проектиране на аудио материал за 

обучение. Audacity е безплатен софтуер за цифрово аудио редактиране и аудио запис, който може 

да работи на много платформи като Windows, Mac OS X, Linux. 

С програмата Audacity: 

- Може да се създаде аудио файл, 

- Могат да се създават композиции с 

помощта на различни аудио файлове, 

- Могат да се прилагат ефекти към звуци, 

- Смущенията в аудио и видео 

файловете могат да бъдат почистени, 

- Звуците могат да се редактират и 

- Звуците могат да бъдат компилирани и 

конвертирани в различни формати. 

 

Видео 

Целта на използването на филми или видео в обучението е да представи на обучаемите материала, 

който обучителите не могат да донесат в средата на класната стая или който е невъзможно да се 

пренесе в реална присъствена среда. Целите на използването на видеото могат да бъдат посочени 

като следва: 

- Довеждане на експерти от отдалечени места в класната стая, 

- Изучаване на чужд език, 

- Да се видят детайлите на обекти, 

- Промяна на часа 

Програми като Premiere, AfterEffect, VideoStudio, Windows Movie Maker и Camtasia могат да се 

използват за редактиране на видеоклипове и задаване на ефекти. 

Анимация 

Анимациите се използват в обучението за показване на движение и посока, мотивиращи и 

обяснителни цели. Учебните анимации трябва да са в съответствие с целите на обучението и да не 

разсейват обучаемите. 
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При подготовката на анимация могат да се използват програми като Animaker, Pencil2D, Animation 

paper, PowToon, OpenToonz. 

Симулация 

Симулациите помагат на обучаемите да изпробват своите знания и умения в тази изкуствена среда 

и да видят резултатите от своите решения, без да се страхуват от грешки. При подготовката на 

симулации могат да се използват програми като Director, Authorware, Toon Boom, Anime Studio, 

AutoDesk 3DS Max, Maya. 

Интерактивни материали/инструменти за разработка на съдържание 

С бързото развитие на технологиите стана лесно да се подготвят интерактивни мултимедийни 

елементи. Когато проектирате материали в учебната среда, Captivate, Director, Authorware 

програми и Script езици можете да използвате за разработване на интерактивно съдържание. 

С този софтуер, използван за разработване на интерактивни мултимедийни елементи: 

- Всички движения на екрана могат да бъдат записани, 

- Описателен текст, картина, анимация и звук могат да бъдат добавени към екрана, 

- Като се даде възможност на обучаемия да въведе данни, може да се даде обратна връзка за 

тези входове, 

- Могат да се подготвят рекламни филми, 

- Могат да се изготвят визуални ръководства за потребителя, 

- Могат да бъдат създадени различни видове тестове (множествен избор, съвпадение, вярно-

грешно и т.н.). 
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МОДУЛ 4:  

ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ 

В ПРИСЪСТВЕНИ ЧАСОВЕ, МОБИЛНОСТИ И 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ. 
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ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ С ПРОЦЕСИТЕ НА САМООРГАНИЗАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННОТО 

ОБУЧЕНИЕ 

Дори и най-добрата концепция за самостоятелно учене не помага, ако обучаемият не е развил 

индивидуална концепция за обучение. 

Това касае цялостната подготовка за учебния процес, разработването на цели и предпоставки за 

обучението и отличната мотивация, която гаранира успеха от обучението. В тази връзка добре е да 

се ръководите от следните съвети и допълнителни въпроси: 

- Не очаквайте, че ще бъдете мотивирани просто така от само себе си. При онлайн обучението 

Вие сте отговорен за Вашата мотивация в по-голяма степен, отколкото при присъствените 

мероприятия. 

- Занимайте се с темата мотивация. 

- Открийте какво Ви мотивира Вас самите. Проучете какви са Вашите цели и ги запишете. По-

голямата свобода означава също така и по-голяма отговорност. 

- Спокойно можете да си позволите за този успех една малка награда. 

- След всеки раздел трябва да направите преговор на наученото и да се възнаградите за това 

с някоя малка награда.  

- Една приятна промяна или целенасочено разтоварване – и ще подходите вече с по-голям 

ентусиазъм към новата групова задача. 

Въпроси: 

- Как да определям моите цели, свързани с учебния процес? Какво искам да постигна, как 

виждам своя резултат от обучението? 

- Как да интегрирам моите досегашни знания и опит в актуалния учебен процес? Какво 

вече знам до момента? 

- Как да определя нуждата си от квалификация, изхождайки от задачата и досегашния си 

опит? Какво бих желал да усвоя? 

- По какъв начин се мотивирам за учене? 

- Как да оценявам резултата от обучението си? 

- Какво мога да подобря в моя учебен процес, какво трябва да запазя? 
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Процеси на самоорганизация в електронното обучение 

Заключения от теорията за мотивацията и приложението й в сценарии за електронно обучение: 

Хипотеза 1: Трудните и специфични учебни цели пораждат по-добри резултати от обучението, 

отколкото средните и неспецифични учебни цели. 

В теорията на Бандура за саморегулация и самоорганизация учебните цели играят важна роля. Той 

приема, че ученето е опосредствано от когнициите. Хората се мотивират да учат, като 

предварително набелязват на теория  (мислено се настройват за) желаните резултати, учебната цел, 

и планират и контролират пътя за постигане на целите. При това когнитивният контрол се основава 

на способността за регулиране на мислите, чувствата, мотивацията и действията.  

Предпоставки за ефективно саморегулиране са саморефлексията (самонаблюдението) за 

резултатите от ученето, мащабите за сравнение и корекциите на грешките. Това означава, че 

обучаемият оценява постигнатия резултат и го сравнява с учебната цел. Ако установи отклонение, 

той се опитва да намали несъответствието чрез самоконтрол. Този механизъм на мотивация при 

започване на ученето той нарича „контрол на предварителната настройка”.   

В рамките на своята теория за дефиниране и конкретизиране на целите Лок и Латъм показват, че 

резултатите от ученето зависят от техните учебни цели: трудните, специфични цели водят до по-

добри резултати, отколкото средните или неспецифични цели. 

Сложността на учебната цел е свързващото звено между способностите и изискванията. Лок говори 

за трудна цел тогава, когато учебната цел действително постигат само около 10 до 15 % от тези, 

които се опитват. Това било обяснимо, тъй като трудните, специфични цели определят директно 

посоката на действието и повишават интензивността и постоянството му. Освен това при сложни 

казуси трудните цели биха увеличили търсенето на стратегии за решаване на проблемите.      

Вторият признак на учебните цели е специфичността. Трудните цели водят преди всичко до по-

добри резултати в ученето тогава, когато са специфично формулирани. Колкото са по- 

специфични целите, толкова по-малко са възможностите за интерпретация, какви резултати 

конкретно могат да се очакват – тъй като точно при възникване на трудности хората проявяват 

склонност към омаловажаване на целите.  
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Трудните, специфични цели следователно подобряват рамковите условия за процеса на 

самоорганизация. Те недвусмислено показват какви са очакванията и оптимизират мотивацията в 

рамките на контрола на предварителната настройка по отношение на готовността за влагане на 

усилия, постоянството и разработването на решения. Същевременно се предотвратява 

занижаването на изискванията спрямо възможностите, за разлика от средните или неспецифичните 

цели.  

Самоорганизацията на учебните процеси се основава на три фактора: учебните цели, 

самоувереността на обучаемия, обратната връзка относно резултата от обучението и възприетата 

степен на свобода по време на учебния процес. Това показват американските теории за 

мотивацията (виж Лок/Латъм 1990; Бандура 1998; Деси/Райън 1995).    

Хипотеза 2: С помощта на електронното обучение може да се открие оптималната степен на 

сложност на учебните цели.  

До този момент в областта на обучението се изхождаше най-често от това, че учебните цели трябва 

да са със средна степен на сложност, за да не се поставят прекалено високи изисквания към никого. 

Освен това често техническите възможности и предоставяните данни не са достатъчни, за да се 

определят индивидуални цели и степен на сложност за обучаемите. Тази единна позиция за всички 

обучаеми често става причина за занижаване на изискванията спрямо обучаемите с висок успех. 

С помощта на електронното обучение може да се тръгне по нови пътища. Оптималната сложност 

на учебните цели може да се постигне чрез възможно най-високото индивидуализиране при 

поставянето на целите: тестовете за определяне на нивото в началото на учебния процес като 

елемент от сценария за електронно обучение улесняват установяването на индивидуалната степен 

на сложност при учебните процеси. В началото на всеки учебен процес е възможно 

автоматизирано, с достъпност за всички интересуващи се от обучението и с прозрачност, да се 

определи чрез предварителен тест индивидуалната работоспособност и тя да се сравни със 

заложените като цели резултати от обучението  

(съхранени в Системата за управление на обучението, LMS). След това в зависимост от нивото на 

знанията могат да се предложат отделни учебни модули за целия процес на обучение. Във всеки 

модул се поставя индивидуална, сложна и специфична учебна цел, което оптимизира ефектите от 
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поставянето на цели: влагането на усилия, постоянството и стратегията за обучение – първата, 

значителна крачка за гарантиране на качеството на учебните процеси. 

Хипотеза 3: Самоувереността на обучаемите е решаващ елемент на самоорганизацията. 

Един от аргументите, който често се изтъква срещу поставянето на трудни цели, е страхът от 

прекалено високи изисквания. В повечето случаи не се има предвид обективното съществуване на 

прекалено високи изисквания, а субективната преценка на обучаемия, че някоя от целите би могла 

да бъде доста трудна за постигане. 

Наистина, обучаемият оценява сложността на учебната цел посредством своите способности, 

необходимите усилия и дадените рамкови условия. При тази оценка вярата на обучаемия в 

собствените му сили играе важна роля. Самоувереността, от своя страна, се основава на процес на 

обработка на информацията относно постигнати резултати в миналото, на сравнението с 

постиженията на другите и на евентуални примери от други хора. 

Бандура (1989) доказва, че хората с малка вяра в собствените сили си поставят не толкова 

предизвикателни учебни цели, при възникване на трудности или неуспехи по-бързо губят вяра в 

своите способности и тогава често се отказват да преследват или редуцират учебните цели. Затова 

мотивацията за учене на първо място е създаващ противоречия процес (реалното срещу 

планираното положение), при който самоувереността поема ролята на посредник между учебните 

цели и резултатите от ученето. За процеса на самоорганизация това означава, че обучаемият избира 

своята лична цел, която от своя страна може след това да служи като точен индикатор за резултата 

от обучението. Вследствие на резултатите на Бандура трудните, специфични цели оказват 

положително влияние върху поставянето на лични цели. Това би означавало, че очакванията и 

позицията на другите повишават вярата в собствените сили, тъй като те смятат, че обучаемият е 

способен да постигне по-трудни цели. Освен това, база за сравнение и примери на други обучаеми 

биха могли да му покажат, че дори и трудните цели са достижими. По-голямата самоувереност, от 

своя страна, пораждала по-високи лични учебни цели и подобрявала резултатите, тъй като 

полаганите усилия и постоянството при преследването на целите обикновено произтичат от 

сложността на лично поставената цел (виж фиг.1). 
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Променливи 
Лесна 

цел 

Цел със 
средна 

трудност 

Трудна цел 

Вътрешна цел 6,48 7,12 8,98 

Сила на 
самоувереността 

5,38 5,52 6,09 

Удовлетворение от 
резултата 

6,44 5,92 5,27 

Постижение 5,40 7,02 8,10 

Фиг.1: Влияние на сложността на целите (източник: Менто/Клайн/Лок, стр. 397) 

Хората с малка вяра в собствените сили си поставят лесни учебни цели, при неуспехи загубват по-

бързо вяра в себе си и тогава често се отказват да преследват целта – постиженията намаляват. 

Хипотеза 4: Електронното обучение може да подобри процесът на самоорганизация при ученето, 

тъй като при поставянето на  учебните цели може да се въздейства целенасочено върху 

самоувереността на обучаемите. 

Основен проблем при традиционните учебни процеси е липсата на убедителна информация, която 

би била необходима за повишаване на самоувереността на обучаемия. В сценария за електронно 

обучение с помощта на Система за управление на обучението може да бъде предоставена по 

леснодостъпен и разбираем начин точно тази информация. Предишни резултати от обучението на 

учащия, данни от сравнението на групи от съпоставими обучаеми или също така топлисти 

(топкласации) на евентуални обучаеми като примери за подражание се правят прозрачни за 

обучаемия и повишават вярата му в собствените сили. С това, от друга страна, се създават 

подходящи предпоставки за поставянето на лични цели. Вероятността за смаляване на целта на по-

късен етап при възникване на трудности става по-малка. Така сценарият за електронно обучение 

със Система за управление на обучението създава база за въздействие върху самоувереността и 

поставянето на лични цели в рамките на контрола на предварителната настройка.  
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Хипотеза 5: Обратната връзка е необходимо условие за ефективността на учебните процеси. 

Важен аспект за ефективността на трудните, специфични цели е обратната връзка относно 

постигането на целта. Без обратна връзка трудните специфични цели не могат да доведат до по-

добри резултати. Това се дължи на две функции на обратната връзка: информация и мотивация. 

- Информация означава, че резултатите от учебния процес се съобщават обратно на 

обучаемия. Тази обратна връзка е необходима за оценяване на собствените постижения. 

- Мотивация означава, че самото знание за постигнатите вече резултати допринася 

значително за продължаването на обучението в посока към целта. 

Решаваща роля за постигането на учебните цели играе това, че при възникване на трудности лично 

поставената цел не се редуцира на по-късен етап. Доверието в собствените сили и тук също играе 

важна роля. Затова обратната връзка трябва да допринесе за повишаването на вярата в собствените 

сили за постигането на учебните цели. Най-подходяща за тази цел се оказва обратната връзка за 

процеса. За разлика от обратната връзка за резултатите тя дава  информация не само за 

отклонението на постиженията от целта, но и допълнителна информация за практическата полза от 

необходимите действията и напредъка в обучението. Това е важно особено при сложни учебни 

задачи, за решаването на които не е достатъчно само старание (виж фиг. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и 
обратна 
връзка 

Цели Обратна 
връзка 

Контролна 
група 

Фиг.2: Връзката между целите и обратната връзка  
(източник: Бандура/Сервоне, стр. 1021) 

Повишаване на успеха в проценти 
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Хипотеза 6: С помощта на електронното обучение обратната връзка може да се оформи така, че 

може да бъде повишено доверието в собствените сили и да бъде подобрено постигането на 

целите. 

Много фирми не са осведомени за това, дали обучаемите получават обратна информация и какво 

е нейното качество. Точно при по-големи учебни групи дори само от гледна точка на времето 

обучителят често е претоварен с даването на обратна информация на участниците относно учебния 

процес. Обикновено той се ограничава само с известие относно резултатите. Това крие опасност от 

намаляване на увереността на обучаемите в собствените сили и понижаване на учебните цели от 

тяхна страна.  

При сценария за електронно обучение с помощта на Системата за управление на обучението могат 

да се провеждат аналитични тестове за успеха от обучението, които дават на обучаемите 

информация за процеса, необходима за самоорганизацията. С нейна помощ обучаемият може да 

направи оценка на  развитието на своето индивидуално обучение, да установи напредъка именно 

при сложни учебни проблеми и да извлече решения за по-нататъшния ход на обучението, без да 

понижава своите цели. 

Същевременно, системите на комуникация в електронното обучение с възможности за 

интерактивност, напр. при чат или с помощта на виртуалната класна стая, осигуряват също така 

персонална обратна връзка от преподавателите. С помощта на автоматизирания анализ 

обучителите разполагат с повече време за полагане на грижи за обучаемите, отколкото досега.   

Хипотеза 7: Прозрачността и гъвкавостта при обучението увеличават обвързаността с постигането 

на определени цели и подобряват качеството на обучението. 

Деси и Фласте (1995) изхождат от това, че хората притежават естествен стимул за учене. Причината 

за това била необходимостта, да се справят в заобикалящата ги среда. Съществуващи модели за 

действие се прилагат в нови ситуации чрез акомодация и асимилация (приспособяване и 

наподобяване). По този начин се стига до интеграция на нови съдържания, знания и начини на 

поведение. Това се случва по своя инициатива, а именно, за да се постигне равновесие между 

изискванията и възможностите. Този естествен стимул може да се наблюдава особено при децата, 

които постоянно са заети с това, да изучават и проучват заобикалящата ги среда. Деси и Райън си 
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задават въпроса защо с течение на времето хората толкова често губят този естествен и лично 

избран интерес към ученето. Причината за това те виждат предимно във все по-често срещания 

чужд избор при обучението от страна на родителите, учителите и работодателите. Това според тях 

противоречи на нуждата от автономия (самостоятелност). 

В множество научни изследвания авторите показват, че за разлика от обучението по чужд избор 

самостоятелното учене по свой избор  оказва положително влияние върху духовната гъвкавост, 

концептивното разбиране, творчеството, самочувствието и удовлетвореността от постигнатия 

резултат. 

Деси и Райън стигат до важните заключения, че мотивацията за учене би трябвало да се формира 

чрез осигуряване на свобода и възможности за избор, липсата на натиск и наличието на обратна 

връзка за максимална информираност, както и за минимален контрол.  

Хипотеза 8: Чрез гъвкавост и прозрачност на възможностите за учене електронното обучение 

подпомага процеса на самоорганизация. 

Служителите в много фирми не са осведомени относно възможностите за обучение и квалификация 

(виж Ул 2000). Затова често служителите от цели отдели преминават една и съща програма за 

обучение, без да има видима полза за обучаемите. Освен това възможностите за обучение 

обикновено са мероприятия без гъвкавост от гледна точка на времето и съдържанието. В някои 

случаи дори „за мотивация“ резултатът от обучението е предварително определен като 

положителен или отрицателен.  

Тези или подобни рамкови условия противоречат на нуждата от самостоятелност и могат да окажат 

отрицателно влияние върху обвързаността с постигането на определени цели и резултатите от 

обучението. Този проблем може да бъде решен чрез сценарий за електронно обучение: От една 

страна, Системата за управление на обучението помага за по-голяма прозрачност относно 

възможностите за учене, тъй като могат да бъдат прегледани всички налични курсове и обучения. 

От друга страна, Системата за управление на обучението дава съвети при съставянето на 

индивидуални курсове за квалификация. 

Освен това с помощта на сценария за електронно обучение на обучаемите се дава възможност за 

гъвкаво оформление на обучението. Така напр. уеб базираните обучения са на разположение по 24 



127 

 

 

часа всеки ден от седмицата и по желание могат да бъдат разбити до най-малки модули от 15 

минутни единици. Ако разполага с време, обучаемият може да посещава също така и присъствени 

занятия в мрежата (виртуални класни стаи). Те могат да бъдат записани и по-късно да се 

предоставят като видеозаписи при поискване независимо от времето. Пред ученето не съществуват 

пречки също и от гледна точка на пространството и местоположението. Достъпът до Интернет прави 

ученето възможно дори и у дома. Вследствие на прозрачността, индивидуалното консултиране, 

гъвкавостта и възможностите за избор се повишава първоначалния интерес към ученето. 

При прилагане на хипотезите на практика се  повишава успехът в ученето. 

Ефективното самоорганизиране при ученето се основава на ползата, която е видима и разбираема 

за обучаемия, на трудните и специфични цели, на здравата вяра в собствените сили, на обратната 

връзка, съдържаща много информация и ориентирана към учебния процес, и на гъвкавите рамкови 

условия, свързани с възможностите за избор  при обучението. Резултатите от научните изследвания 

показват, че, като се вземат предвид тези заключения, резултатите от обучението могат да бъдат 

повишени средно с 15 до 20 % (виж Ул 2000). Това за много фирми е до голяма степен неизползван 

до момента потенциал, тъй като при прилагането на практика и осигуряването на качество 

традиционното обучение скоро се сблъсква с проблеми от гледна точка на времето и ресурсите.  

Електронното обучение, интегрирано в индивидуално разработен сценарий, може да допринесе 

значително за осигуряването на качество на квалификацията, ако се прилага правилно. За тази цел 

си струва да се възприемат на едно, а може би и на повече места във фирмата заключенията на 

теориите за мотивацията за учене, да се приложат на практика чрез електронно обучение и да се  

предоставят на разположение на цялата фирма, на нейните партньори и клиенти. Новите стандарти 

за качество ще направят резултатите от обучението трайни, а съотношението между разходите и 

ползите при инвестициите в електронното обучение ще става все по-добро с всеки следващ 

участник.  
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Кратко обобщение 

- За успеха на обучението решаваща роля играят процесите на самоорганизация на 

обучаемите. 

 

- Самоорганизацията се основава на четири фактора: учебните цели, вярата на обучаемите в 

собствените сили, обратната връзка относно резултатите от обучението и степента на 

свобода по време на ученето. 

- Научните изследвания доказват, че, като се вземат предвид убежденията за адекватно 

оформяне на тези четири фактора, успехът на обучението се повишава средно с 15 до 20%. 

Онлайн наставникът също има сериозен принос за формирането на добра мотивация на 

участниците в обучението 

Особено важна е неговата роля в началото на обучението, когато се установява първоначалния 

контакт с обучаемите, изгражда се доверие, проверяват се техните нагласи и образователни 

потребности. Следният набор от съвети е от полза за осигуряване на ефективен учебен процес, 

добри взаимоотношения и приятна учебна среда: 

- Съвет 1:  Преди началото на курса изпратете въпросници, в които се иска информация за 

професионалната сфера на дейност и мотивите за участие в курса. 

- Съвет 2: Представете себе си в поздравителен е-мейл или в поздравителен постинг на 

дискусионен форум така че не само да изложите своя профил на компетенциите, но също 

така и лични неща като хоби, предпочитания и интереси, житейска ситуация. Посредством 

това у обучаемите се създава доверие и усещане, че зад тутора, изпратил е-мейла или 

постинга се крие обикновен човек. По този начин се подобряват междучовешките 

отношения и социалното присъствие. 

- Съвет 3: Изяснете още в началото Вашите намерения и цели. Сигнализирайте при това, че 

сте отворени за предложения на обучаемите и приемате техните идеи и цели, за да се 

почувстват те зачитани и уважавани.  

- Съвет 4: Разяснете Вашия наставнически стил, за да могат обучаемите да се ориентират и да 

бъдат избегнати недоразуменията. Наставническият стил трябва да се промени също така в 
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хода на учебния процес. Често в началото туторът се отличава с много интензивен и активен 

наставнически стил, който отслабва в хода на курса. 

- Съвет 5: Установете правила за общуване с обучаемите и групови споразумения, които 

улесняват комуникацията и съвместната работа. Естествено участниците трябва да 

съблюдават тези правила.  

- Съвет 6: Създайте интерес на участниците един към друг. Това може да бъде постигнато 

лесно чрез опознавателни игри и дискусии. 

Мотивация за учене и работа 

- Съвет 7: Предизвиквайте чувства и давайте на участниците импулси, за да ги приобщите към 

дадена тема. Това могат да бъдат цитати, стихотворения, картинки, линкове към интернет 

сайтове или други подобни.  

- Съвет 8: Включете теми, които са от значение за участниците. 

- Съвет 9: Дайте възможност на участниците да проявят креативност по време на задача или 

групов процес.  

- Съвет 10: Обобщете още веднъж постигнатия от групата резултат в дискусионен форум или 

чат и засвидетелствайте на отделните участници вашето признание.  

- Съвет 11: "Подарете" като награда интересен или забавен линк или прикачен файл.  

- Съвет 12:  Давайте на участниците редовно обратна връзка, например след решаването на 

задачи и постигането на междинните цели. Подходящи за целта са дискусии във форуми и 

чатове. Те могат да бъдат провеждани в цялата група или в по време на работата в 

партньорство. Други възможности за обратна връзка са презентации, mindmapping или 

ролеви игри.  

Мотивация чрез лични връзки 

- Съвет 13: Предлагайте на участниците от време на време упражнения за разтоварване или 

им изпратете нещо за развлечение. 

- Съвет 14: Подхождайте към личностната ситуация на отделния участник и го мотивирайте 

целево. Например "Ето тук намерих един интересен линк за теб....", "Хубаво е, че въпреки че 
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си болен, вземаш участие в груповата работа!", "Надяваме се, че скоро ще се почувстваш по-

добре..." и т.н. 

От самото начало, с помощта на веригата „зная-искам-мога” Вие трябва разгледате Вашата онлайн 

обучителна оферта. Знаят ли изобщо Вашите обучаеми за офертата, която предлагате? Имат ли 

желание да участват, ще бъде ли от полза за тях, разбираема ли е офертата. И също така могат ли 

участниците да се включат или съществуват пречки от организационно или техническо естество? 
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ВИРТУАЛНА ГРУПОВА ДИНАМИКА – ДА УПРАВЛЯВАШ ДЪРДОРКОВЦИ, МЪЛЧАЛИВЦИ И 

СКАНДАЛДЖИИ 

Има ги не само в присъствените обучения, но и при електронното обучение: участници, които се 

държат непродуктивно. Виртуалният подход към дърдорковци, мълчаливци и скандалджии 

изисква особена виртуозност. По какъв начин онлайн наставникът решава типичните проблемни 

ситуации по възможно най-умелият начин разказват обучителите Франк Буш и Томас Майер.  

Навсякъде, където се срещат хора е възможно да възникнат проблеми. Казано по друг начин: При 

всяка една комуникация могат да възникнат смущения. Виртуалните срещи не правят изключение 

– само че при тях отчасти важат други правила, касаещи възникването и разрешаването на 

конфликтни ситуации. От онлайн-наставникът, който по време на виртуалното обучение трябва да 

издигне своята група в съдържателно отношение, да я управлява и държи сплотена, се изисква 

наистина много. 

При онлайн наставничеството се открояват три големи проблемни групи: 1) в много случаи 

проблеми създава преди всичко пасивността на участниците. 2) в контраст с това има също и случаи, 

в които участниците блестят с желана или нежелана свръхактивност. Под това се крие например 

стремежът за излизане напред на многознайковците. Отвъд количествената страна на нещата, 

проблем може да създаде качеството на постингите или на процесите.- напр. защото участниците 

говорят „един през друг” в дискусионния форум. Патентовани рецепти за проблемите не 

съществуват – но пък за сметка на това има препоръки, които онлайн наставниците трябва да 

съблюдават. Онлайн наставник е обучител, който работи със съвременните електронни средства за 

комуникация. Преподава учебни съдържания във виртуалното пространство, съпровожда 

участниците и ги подпомага със съвети при прилагането на усвоения учебен материал.  

По-обстойно погледнато съществуват разбира се различни случаи, които изискват различни 

реакции. По принцип с помощта на технически средства (чрез така наречените лог-файлове), 

онлайн наставникът трябва да проверява, дали обучаемите са влизали във виртуалното 

пространство, но за по-дълъг период от време не са публикували постинги или пък дали изобщо са 

влизали в платформата.  
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Дори и да имате впечатлението, че групата от участници са една ленива тълпа, която не взема 

участие, въпросът за причините е от особена важност. 

Често мълчаливците просто се смущават да пишат. 

В първия случай говорим за “Lurking” (в превод дебна, спотайвам се). Пасивността обикновено не е 

нищо друго освен знак за това, че бариерите на лицето са твърде високи, за да публикува постинги. 

Имайте в предвид, че при повечето хора изискванията, що се касае до способността им за 

изразяване веднага нарастват, когато се наложи да се изразяват писмено. Това пречи много на 

хората, които всъщност проявяват интерес да вземат участие в дискусията. Публикуваните постинги, 

които макар и непреднамерено внушават наставнически тон, имат допълнително стресиращо 

действие. Подходете с добър личен пример и покажете със своите постинги, че е уместно 

използването на „разговорен” стил на писане. Задавайте допълнителни въпроси на непринуден 

приятелски стил, дори и на най-закостенелите автори, за да провокирате последващи разсъждения 

или формулировки. Много важно правило: Формулирайте обръщение, което се отнася за всички, 

за да се избегне възникването на принудителни разговори. Един особен случай на наблюдаващи, 

но не вземащи действително участие обучаеми са т. нар.  „Ме-too” („Аз също”) участници.  Техните 

постинги се ограничават до краткото изявление „съгласен съм” (от англ. me too), а по-

продължителната дискусия е ужасяваща за тях. В случай че групата не се намеси, трябва да го 

направите Вие.  

Поощряване на „Аз също” – участниците посредством е-мейли.  

Разделете първоначалното си изказване на няколко части и попитайте (откровено!) за коя от частите 

се отнася изказаното от участника одобрение. Или пък попитайте при какви обстоятелства не би 

било възможно изказването на одобрение. Ако и с тези допълнителни въпроси не успеете да 

преодолеете лаконичността на отговора, тогава може да използвате директно запитване, разбира 

се по електрона поща. Разяснете важността на обоснованите постинги, които служат както за 

съдържателното обогатяване на дадена дискусия, така и като знак на уважение към първоначалния 

автор.  

С помощта на (кратки) интервенции от този род, Вие като онлайн-наставник няма да стигнете далеч, 

в случай че при някои от участниците изобщо не успеете да установите достъп до учебния материал, 
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напр. възможно е отделни участници да не влизат в платформата. Нерядко се случва например 

обучителят   да е пропуснал да обясни предварително какво се прави в случай на забравена парола. 

Тогава участниците не знаят по какъв начин да влезнат в платформата и нямат възможност да се 

обадят или пък достъпът им по телефона е твърде скъп.  

Средства срещу свръх активни онлайн обучаеми, които публикуват много постинги:  

Наред с резервираните онлайн обучаеми, се срещат и хора, които са много активни, до момента в 

който чистото качество на техните постинги се превръща в проблем, защото те направо „прегазват” 

другите участници. Когато дискусионните форуми или чатовете биват доминирани от отделни лица, 

останалите не могат да получат повече  достъп – или защото сe чувстват победени или защото са 

претоварени от голямото количество информация.  

Един умерен начин да победите лицата, които публикуват много постинги, е да разделите е да 

разделите Вашите дискусии на по-малки тематични части и да дадете да се разбере, че се очакват 

постинги от всички участници в обучението, преди да се премине към следващ етап на дискусията. 

Освен това може да поставите по-дълги срокове за публикуването на постинги. По този начин ще 

дадете пространство на по-малко спонтанните също да вземат участие. Този подход е ефикасен, 

когато имаме работа с лица, които нямат лоши намерения, а просто са много заинтригувани от 

съдържанието и разполагат добри компютърни умения, което прави включването им по-лесно. 

(това е по-често срещания вариант). 

По-проблемно наистина е, когато имаме работа със всезнайковци, които виждат само своите 

собствен опит и ги поставят като приоритет. Естествено, че споделянето на личния опит е много 

ценно, трябва обаче да помогнете на членовете на групата да споделят своя опит по конструктивен 

начин. Изисквайте от участниците да разграничават фактите от мненията, да избягват обобщенията, 

а вместо това да откриват при какви обстоятелства са валидни отделните становища. Всъщност 

точно в началото на обучението съществува много голяма опасност, самият онлайн-наставник да 

внесе в учебната среда взезнайничеството като качество и по този начин сам да попречи на своята 

работа... 
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Скандалджиите в екстремни случаи трябва да се отделят от групата.  

В екстремни случаи и бурното желание за защита на собствената гледна точка може да предизвика 

желание за кавга между участниците. Начинът, по който групата реагира на една такава кавга, 

показва на онлайн наставника до каква степен е развита саморегулацията  на групата. Въпреки това 

не бива да отлагате твърде дълго своята собствена реакция. Вие трябва правилно да прецените 

степента на ескалиране на проблема и да предприемете съответните мерки за неговото 

отстраняване: 

Хуморът е най-често добро средство за овладяване на напрегнати ситуации. Подходете сериозно 

към скандалджията и се свържете с него лично (чрез е-мейл или по телефона) едва след като 

установите, че с леки само с леки забележки нищо не може да се постигне. В случай че и личните 

разговори не помогнат, то тогава имате на разположение много варианти на по-строги мерки. Или 

за определен период от време блокирате постингите на въпросните лица, като им „запушвате 

устата” в чата и изтривате скандалджийските постинги в дискусионните форуми, или забранявате 

перманентно достъпа на съответните лица до отделни области, респективно изключвате ги 

напълно.  

Размяна на удари (бурен дебат) в отделен форум 

Като алтернатива на подтискането на скандалджийските мнения, можете да изолирате „размяната 

на удари” от случващото се в платформата като осигурите отделен дискусионен форум за 

скандалджийте. При всички случаи трябва да внимавате да не вземате страна или дори само да 

създадете такова впечатление. Не само ниската, но и твърде високата и груба активност от страна 

на участниците се оказва проблем – дори и да оставим желанието за подобряване качеството на 

постингите, това се отразява смущаващо на по-нататъшното протичане на процесите. Индикация за 

малката съдържателна стойност е провеждането на отделна дискусия. Наистина участниците с 

удоволствие изчерпват дадена тема, защото по принцип те имат проблем с това, че при отворената 

организационна форма на конструктивното онлайн обучение не съществува фиксирана във времето 

крайна точка.   

За Вас като онлайн-наставник това означава: Внимавайте за възникването или липсата на нови идеи 

и постинги. Обобщете възловите изказвания до момента, преди обмяната на мисли да замре, дайте 
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отражение на това и по този начин подгответе почвата за заключителна дискусия. За участниците е 

важно, техните постижения да бъдат оценени. Самите те не винаги са наясно със своите резултати 

и затова очакват обратна връзка.  

Процесноориентирана помощ: подпомагане на групови решения 

Точно обратното на „затихването” можете да установите при задачи, при които се изисква решение 

от участниците. Възможно е при онлайн обучаемите бързо да се обособи обединяващо поведение. 

Ако например участниците трябва да се обединят относно общия начин на действие при дадена 

задача, често бива приемано най-доброто предложение: „Добре, ще направим точно така!” 

Рядко обаче участниците желаят да „минират” по този начин техните задачи. Много по-често 

тяхното поведение е резултат на подпомагани от онлайн медиатор групови процеси. Никой не 

поставя под въпрос направеното предложение и рискува с това ненадейно да възникне спор. Всеки 

е щастлив, когато някой друг каже, какво трябва да се направи. Помощта, която трябва да окажете 

е съвсем проста. Изиграйте ролята на „адвокат на дявола”, като поставите под въпрос решението 

на групата – но го направете със съвсем деликатно чувство. Поставете на участниците ясната задача 

да проучат съществуването и на други мнения по въпроса, като например изготвите списък с 

линкове.  

Друг проблем при онлайн-наставничеството: онлайн дискусиите в чата протичат най-често в 

безпорядък в сравнение с разговорите на живо. Ако степента на непрегледност или говоренето 

един през друг са твърде големи, изискайте от участниците да назоват конкретно, към кои от 

предходните изявления вземат отношение, като се обърнат директно към съответните лица.  

Освен това може да се намесите с техническа подкрепа: Определете различни цветове за отделните 

участници. Това създава прегледност: Обучаемият разбира по-бързо, кой говори, както и колко 

често и с каква степен на подробност вземат думата отделните лица. Настоявайте също така за 

разделение на отделните изказвания (постинги) от онлайн наставника. В дискусионните форуми не 

бива да се притеснявате да откривате нови теми и да структурирате наличните постинги. В случай, 

че имате твърде много участници Вие трябва да обособите повече форуми с по-тясно зададени 

теми, вместо един форум с по-широка тематична област. Ако предварително подготвите една по-
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широка тематична област, която според потребностите да разделите на части, то ще бъдете готови 

за повечето случаи.  

Най-добрата мярка: Превенция 

Много от пречките можете да осуетите предварително – особено, ако договорите правила за 

виртуална комуникация и сътрудничество. Част от тези правила могат да бъдат приети по аналогия 

от присъствените семинари. Такива са взаимното доверие и зачитането на чуждото мнение. Други 

споразумения се налагат от естеството на медията – да се изчака в чата, докато не ни бъде дадена 

думата или да се придържаме към дадената тема в дискусионните форуми. Практиката показва, че 

такива „правила на играта” оказват голям принос за предотвратяването на трудни ситуации.  

Онлайн-наставникът трябва да се придържа към правилата и да дава добър пример.  

Е-чувство 

Комуникационни проблеми могат да възникнат във всеки разговор, така също и при виртуалните 

срещи. Естествено в мрежата има особени правила за възникването и овладяването на трудни 

ситуации. Често е-обучителят трябва да се бори с пасивността на участниците. Понякога обаче той 

трябва да спре свръхактивни лица от типа „многознайко”, както и да се погрижи затова групата да 

не говори един през друг. Палитрата с възможности за интервенция на онлайн-наставника се 

простира от използването на любезен, приятелски стил на писане, определянето на срокове за 

говорене и структуриране на постинги и стига до обособяването на отделни форуми за 

скандалджии.  

Речник с полезни понятия: 

Lurking – в превод от английски означава спотайвам се, лентяйствам. Тези лица са пасивни членове 

на списъци на електронни пощи, форуми и др., те само приемат информацията, без сами да 

предоставят допълнителна информация.   

Емотикони – думата е съставена от „емоция” (от англ. „чувство”)  и „икона” (от англ. „символ”). 

Използват се за усмивки, с които участникът изразява своето настроение при виртуалната 

комуникация. Символът  означава „Аз съм в настроение”, ;-) намигване „Това което казвам, не го 

мисля сериозно” (символът трябва да си го представим завъртян на 45 ).   
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Акроними: акронимите са поставени в звездички буквени съкращения /най-често от английски/, 

обозначаващи действия. Например *LOL* „смея се на глас”, *g*  за „усмивка”, *G* за „голяма 

усмивка”.   

Виртуална работа в екип 

Поддържане на виртуален контакт 

Работата в екип не съществува само във варианта лице в лице. Отдавна разполагаме с поредица от 

технически инструменти – от е–мейл и уеб конференциите до виртуалните офиси, които правят 

възможно взаимното сътрудничество чрез киберпространството. При това техниката представлява 

най–малкия проблем.  

Работата в екип отдавна няма нищо общо с буквалното стоене на едно място. Обособени екипи по 

проекти работят съвместно в различни офиси или дори отвъд граници. Комуникира се чисто 

виртуално – поседством електронни медии като е–мейл, системи за обмяна на мигновени 

съобщения (Instant Messaging), SMS и уеб конференции. Срещите лице в лице са рядкост в уеб 

икономиката – такава рядкост, че нет–арсенала има специален израз за това׃ F2F (от англ. "face to 

face" лице в лице). Затова ако в един е–мейл е написано "трябва да обсъдим това", без добавката 

"face to face" това не означава съвместен обяд.  

"Виртуални екипи днес се срещат в предприятия с различна големина и от всеки бранш", констатира 

Конрад Фаснахт, който като мениджър на Сийменс отговаря за електронното обучение и 

електронното сътрудничество. С анкети е установена следната тенденция: почти 20 процента от 

всички мениджъри в страната  работят продължително време във виртуални екипи. Това показва 

актуално изследване върху работата в екип на Академията за ръководни кадри на икономиката, 

Bad Harzburg. За Сийменс-Ман Фаснахт тези числа сочат една ясна тенденция на развитие: 

"Виртуалните екипи са необходими за постигането на успех в днешно време", смята персоналният 

мениджър.  
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Къде започва виртуалната работа в екип? 

Видимо високият брой на електронните работници в групови екипи все пак трябва да бъде 

интерпретиран по-внимателно. Защото какво точно представлява виртуалният екип знаят само 

малка част от ръководните кадри, по всяка вероятност и малка част от анкетираните.  

Дали си работник във виртуален екип, ако веднъж седмично изпращаш е-мейл на колегата си от 

френския филиал? Участието във видео-конференция представлява ли само по себе си 

доказателство за виртуални мрежови работнци? Къде свършва осъществяваният само от време на 

време  дигитален контакт и къде започва сериозната работа в екип? Икономическата психоложка 

Доротеа Херман прокарва ясна граница "Доколкото се използват виртуални пространства". Нейната 

фирма Senexa consult консултира фирми, които искат да установят екипи с раздалечени в 

пространствено отношение членове. Опита на Херман гласи: „Само използването на така 

наречените виртуални пространства в Интернет или вътрешно-фирмена мрежа прави работата в 

екип наистина ефективна“.  

Зад въздушното понятие "виртуално пространство" се крие една проста концепция. Реалността на 

един офис се проектира върху компютъра  с помощта на софтуеър или т. нар. групуеър. Фирми, 

които предлагат такъв софтуеър са напр. Groove Networks, Lotus или Microsoft. Принципът е един и 

същ при всички програми. Например Teamspace: в Интранет или Интернет се създава специална 

страница за виртуалния екип. Чрез този портал членовете развиват цялостната групова работа. Като 

платформа за комуникация на разположение се намират наред с е-мейл още чат и дискусионен 

форум. Освен това има и общо пространство за съхраняване на документи. То трябва да гарантира, 

че всички членове на екипа работят върху една и съща, актуална версия на даден документ. За 

координацията допринасят общ календар, както и списък с адреси.  

Подлежащият на лесно обслужване софтуер симулира виртуалният офис 

Но виртуалното екипно пространство е много повече от една страница в прозореца на браузера. На 

заден план функционира и програма, която подпомага членовете на екипа при  изпълнението на 

рутинни задачи. Тя изпраща например е-мейл на всички членове на групата, когато са направени 

промени в общ документ. "Така не е необходимо всеки да де логва сутрин, за да провери дали има 

нещо ново", рекламира своя софтуер Константин Крюмпел, маркетингов директор при 5 Point AG, 
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производител на Teamspace. Потребителите разбира се могат индивидуално да избират 

интервалите, през които програмата изпраща такива автоматични указания, без много усилия или 

предварителни знания. "Който може да работи с Microsoft Office, може да се справи без проблеми 

и с Teamspace", смята Крюмпел, като специални обучения, свързани с продукта не били 

необходими. 

Глосар на виртуалната работа в екип 

Групуер (Софтуер за съвместна работа) 

Програма, която прави възможно сътрудничеството на работни групи посредством Интранет или 

Интернет. Наред с обмена на данни към типичните функции на груповия софтуер спадат 

съвместното управление на документи и определяне на сроковете, както и изпращането на е-

мейли. Разпространен представител на този вид софтуер е Lotus Notes. Чeсто груповият софтуер 

съдържа също функции на чат, форум и съхраняване на документи.  

Чат 

Потребителят публикува съобщение, което веднага може да бъде видяно на интернет страницата. 

Останалите участници могат директно да му отговорят. При някои от чатовете се включват от време 

на време модератори, които филтрират постингите.  

"Компетенцията да се изразяваш прецизно е особено важна при електронната комуникация" 

Доротеа Херман, сободен консултант от Есен, www.dorothea-herrmann.de 

Дискусионен форум 

Функционира като чат, само че постингите на участниците се запазват публикувани върху интернет 

страницата. Така в хода на времето към всяка тема възникват нишки на разговора, така наречените 

“threads” (от англ. конци). Често и дискусионните форуми биват модерирани. 

Instant Messaging (IM) - системи за размяна на съобщения между потребители в Интернет 

 Представлява един вид интернет телеграма, която за разлика от е-мейла пристига веднага при 

получателя. Следващо предимство: програмата показва дали лицето, на което е изпратена 

телеграмата е онлайн в момента и може да прочете съобщението. Програми за Instant Messaging 

са: AOL Messenger, Lotus Sametime и др.  

http://www.dorothea-herrmann.de/
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Съвместно съхраняване на данни  

Функционира като орднер върху отделен твърд диск. Тъй като орднера е разположен на сървър в 

Интернет всички членове на екипа имат достъп от всяко едно място до съхранените там данни 

(текстови документи, графики). 

Бяла дъска 

Дъска за писане в мрежата, най-често съставна част на системите за групуер. Тук членовете на екипа 

могат да рисуват и чертаят свобдно с кликване на мишката или посредством специално поле за 

въвеждане. Всички вписани потребители виждат едновременно резултата на своите екрани.  

Споделяне на приложения (Application Sharing) 

При „Application Sharing” се получава синхронно използване на дадено софтуерно приложение в 

мрежовите база данни. Така членовете на екипа могат да работят съвместно върху даден документ. 

Приложението се стартира върху компютъра на един от потребителите, след което той може да 

определи права за достъп на другите потребители.  

P2P софтуер (от англ. “peer-to-peer”)  

Свободен обмен на файлове в интернет с равноправен достъп. 

Групуер, който фнкционира без централен интернет сървър, като програма Groove. Тук 

потребителите комуникират един с друг директно чрез Интернет. Особено подходящ за 

организации без собствена ИТ – инфраструктура.  

Виртуален екип пространство 

Сайт в Интранет или Интернет, до който могат да имат достъп само членове на даден виртуален 

екип. На сайта биват симулирани функциите на един съвместен офис: с календар, орднер за 

съхраняване на данни, пин табло. Чатове и форуми заместват директната комуникация.  

Наред с виртуалните пространства като Teamspace съществува още необозрим брой от 

допълнителни инструменти, които трябва да подпомогнат електронното взаимодействие – от 

системи за видео конференции, електронни дъски (бели дъски) до функции на програмите, 

посредством които пространствено отдалечени сътрудници могат да получават достъп до едно и 

също приложение (Application Sharing). Изглежда така сякаш виртуалната работа в екип е рай за 
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феновете на техниката. Американското списание "Business 2.0" озаглави преди време една от 

статиите си посветена на всички електронни сътрудници "Изгорете бордовите си карти". Най-

накрая благодарение на електронната комуникация никой няма да бъде изпращан в 

командировка... 

Ето как се извършва виртуалното сътрудничество  

1. Планиране 

Целите и работните дейности трябва да бъдат прецизно формулирани заедно с другите членове на 

екипа. Само когато е ясно кой, кога и какво трябва да прави, членовете на екипа могат да се 

управляват сами.  

2. Правила 

Колко често всеки сътрудник трябва да посещава екипното пространство? През какъв период от 

време ще се провеждат срещи в мрежата? Какво се случва, ако част от групата не се придържа към 

правилата? Ето на тези въпроси трябва  да бъдат формулирани ясни отговори от самото начало.  

3. Комуникация 

Даден план трябва да регламентира, кой и от кого трябва да бъде информиран, и през какъв 

интервал от време. 

4.  Формиране на екипа 

За виртуални екипи са подходящи само сътрудници, които притежават известни медийни 

компетенции. Подходящи са например сътрудници, които дават точна и кратка обратна връзка и 

могат да изразяват емоции си писменно.  

5. Ръководство 

Ръководителят на екипа трябва да се настрои затова да ръководи по-скоро директно отколкото 

офлайн. Във виртуалното сътрудничество са необходими повече непосредствени правила и 

указания за действие.  

6. Стартова среща "лице в лице" 

В самото начало на работата в екип участниците е добре да се запознаят лично.  
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7. Ползи 

С виртуалната работа в екип нарастват разходите за комуникация. Само когато мениджърите във 

въвеждащата фаза изведат на преден план ползите от виртуалната работа в екип, служителите 

започват да приемат и да използват системите.  

8. Техника 

Необходимият софтуер трябва да бъде лесен за усвояване и интуитивен като обслужване. Към 

основните функции спадат׃ съхраняване на данни, календар, автоматично напомняне и 

съобщителни функции.  

Еуфорията, предизвикана от техниката често прикрива истинските проблеми 

Точно в еуфорията, предизвикана от техниката се състои проблема. Много ръководители се 

концентрират при темата виртуална работа в екип само и изключително върху инструментите. Те 

смятат, че  едно кликване на мишката ще катапултира тяхната организация в бъдещето – това е една 

тежка заблуда. "Все едно да се говори за създаването на транспортен парк, въпреки че никой не 

притежава шофьорска книжка", шегува се миниджърът на Сийменс Фаснахт.  

Тъй като възловият момент е скрит някъде другаде, не в техниката, а в онези, които я обслужват. 

Дали виртуалната работа в екип функционира, това решава преди всичко човешкият фактор.  

"Комуникацията е най-трудната част от нещата", смята Теодор Пиндил, обучител и автор на книгата 

"Ръководство и наставничество на виртуални мрежи" (Deutscher Wirtschaftsdienst 2002, ISBN 3-

87156-368-4, 24). Неговият опит в пилотните проекти гласи׃ "Без обмислени решения, рутина и 

целенасочено наставничество от страна на всички участващи, работата в екип е застрашена да 

oстане виртуална само в стария смисъл на думата – и дори привидна. Защото взаимодействието в 

киберпространството изисква много повече обмисляне на нещата, отколкото сътрудниците 

предполагат". Ако например проблеми на офлайн офисите са, че радиото по коридора е спряло или 

стаичката за кафе е студена, то във виртуалния офис важат съвсем други закони. До този момент са 

изкристализирали следните фактори на успеха: 
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Офлайн срещи׃ 

Звучи парадоксално, но основна предпоставка за успех, когато съвместната работа се извършва на 

дистанция, са физическите срещи. Оптималният вариант е в началото на проекта да се проведе 

офлайн среща, която да служи за взаимно опознаване. Това се покрива с опита, от сферата на видео-

конференциите. Щом веднъж членовете на екипа лично са се запознали, те могат да преодолеят в 

последствие и по-дълги дигитални дистанции.  

Членовете на екипа трябва да бъдат подтиквани към комуникация посредством анимация. 

Насърчаване на комуникацията 

Непринуденият разговор до копирната машина, потупването по рамото, едно "Всичко наред ли е", 

казано по коридора – всичко това липсва при виртуалната комуникация. За да не настъпи студенина 

в киберпространството трябва да се борят абсолютно всички членове на екипа. Най-вече 

ръководителят на групата трябва да се погрижи затова, комуникацията между сътрудниците да не 

прекъсва. Един доказан трик׃ Разпределете работата така, че да има малки препокривания между 

задачите на отделните сътрудници. Това ще принуди работещите в екипа да комуникират не само 

с ръководителя, но и с колегите си.  

Организиране на работата 

Времето на безплановия мениджмънт  в мрежата е отминало. Електронното взаимодействие 

изисква прецизно планиране и голяма степен на самодисциплина. Да се втурнете към колегата в 

офиса и да разпределите задачите в последната минута е недопустимо. При виртуалната групова 

работа задачите трябва да бъдат точно разпределени: Ако за всяко нещо е необходимо да се 

изпраща електронно съобщение, то това трябва да бъде добре организирано. Задължителни са 

графиците и редовните проверки на постигнатото. Особено важно тук е доброто управление на 

времето, защото "Във виртуалния екип времевият фактор играе решаваща роля", споделя своя опит 

Фаснахт от Сийменс: Във виртуалният екип всичко отнема много повече време. Ако обаче членовете 

на екипа разсъждават, използвайки офлайн-категории бързо би могло да се стигне до недостиг на 

време.  



144 

 

 

"Технологията сама по себе си не прави виртуалния екип" Кристиян Шолц, завеждащ катедра  

"Икономика на предприятието, организация, персонален и информационен мениджмънт" при 

Университет Заарланд, контакти: scholz@orga.unisb.de 

Професор Кристиян Шолц: Аз смятам, че от истинските виртуални екипи функционират максимум 

10 процента. В началото предприятията имат чувството, че виртуализирането е лесно за 

реализация: просто няколко е-мейла тук, там един чат форум, а като връх на нещата и видео-

конференция. Но така определено не стават нещата. Малко технология все още не прави 

виртуалния екип. Това се забелязва относително скоро, но пък често когато е станало твърде късно. 

Членове на един виртуален екип, който се е провалил, трудно могат да бъдат спечелени за повторен 

опит.  

По какви причини се проваля най-често работата на дистанция.  

По принцип се надценява значението на информационните технологии. И щом се появят проблеми 

това веднага се преписва и рефлектира върху тях. В действителност обаче не това проваля екипите. 

Биват подценявани  психологическо-организационните аспекти. Причините, поради които се 

провалят екипите са най-често липсата на основно разбиране за това, какво всъщност прави един 

екип виртуален, неясни дефиниции на ролите и недостатъчна "резервирана" комуникация, която 

създава емоционалните връзки и контекст. Освен това често липсват и ясни правила на играта и 

участниците преследват "скрити" цели. Другояче казано: Функционирането на виртуалните екипи е 

само до една малка степен въпрос на информатиката, и в по-голяма степен въпрос на организация 

и персонален мениджмънт.  

Какво трябва да бъде направено, за да се подобри виртуалната работа в екип? 

Кристиян Шолц: В процеса на стратегическо планиране трябва да се изясни къде в действителност 

се необходими виртуалните екипи, след което да се конкретизира, какво точно трябва да направи 

екипа. Това от своя страна води и до избор на участниците в него. Най-накрая – и това всъщност е 

решаващият момент – трябва да се проведе подготвителна работна среща, която спомага за 

предотвратяването на описаните по-горе проблеми.  

Из интервю, проведено от Константин Гилес.  
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 Създаване на медийни компетенции 

Тук с медийни компетенции се има предвид не самото обслужване на програмата, знанията за 

техния характер. "Например е-мейлите клонят към обективизъм и с течение на времето това могат 

да придобият наставнически характер", предупреждава обучителката на екипи Херман. Това 

обективизиране може да стане дразнещо и в един момент електронните писма да зазвучат като 

заповеди в казарма. Мениджърите трябва да опитат да имитират реалността. Ако някой влиза в 

офиса на колега, най-напред пита "Разполагате ли с малко време?" Електронните съобщения също 

трябва да бъдат започвани по подобен начин, съветва експертката Херман, посочвайки изречения 

като "Бихте ли могли моля...?", "Можете ли да ми отделите малко време...?" Във виртуалното 

пространство трябва да има също така и място за шеговити и по-свободни коментари, разбира се в 

определени граници.  

Във виртуалното пространство конфликтите ескалират по-бързо 

 Изясняване на конфликти офлайн 

"Климатът във виртуалното пространство е много по-крехък, отколкото в реалното", споделя 

знанията си мениджърът на Сийменс, Фаснахт. Това също е следствие на липсата на невербална 

комуникация в киберпространството. От един е-мейл не се вижда дали някой е в кисело 

настроение. Освен това едно обидно съобщение може да бъде изпратено с  бързо необмислено 

кликване на мишката. Последствието е: "Конфликтите ескалират бързо", споделя своя практически 

опит специалистката по икономическа психология Херман. В помещение, където няма хора, липсва 

социалният коректив. За да станеш по време на дадено обсъждане и да затръшнеш силно вратата 

след себе си, се изисква смелост. За да се измъкнеш от едно виртуално пространство обаче, се 

изисква значително по-малка смелост. Затова при възникване на конфликти във виртуалното 

пространство преподавателката по комуникации Херман съветва "По-добре прибягвайте до 

телефона".  

 Упражняване на писменния език 

По-свободната електронна комуникация поставя по-високи изисквания преди всичко върху 

уменията за формулировка на участника. Във виртуалните екипи пристигнали съобщения с 

неправилен правопис, точка или запетая не са предмет на обсъждане. "Компетенцията да се 
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изразяваш прецизно е много по-важна", казва обучителката Херман. Тоест да говориш за 

проблемите, без да отправяш упреци. За това се изискват упражнения и спазване принципа на 

предпазливостта. Най-вече в началото на електронното сътрудничество участниците трябва много 

внимателно да формулират своите съобщения – особено ако не са работили заедно до момента.  

 Определяне на правилата на играта 

Една типична ситуация: Сътрудникът Х не се е появявал от седмици и ръководителят на екипа 

недоволства и се чуди дали трябва да задълбава проблема. Най-накрая той решава да не действа 

като привърженик на контрола. Такива потенциални конфликтни ситуации могат да бъдат 

предотвратени посредством ясни правила: Кога ще се срещаме във виртуалното пространство? 

През какъв интервал от време ще се сменяме? Колко бързо трябва да се реагира на дадено 

съобщение? "Във виртуалните екипи решенията по тези въпроси трябва да произлязат от всички 

участници".  

 Членовете на екипа трябва да тренират своите умения за коопериране 

С оглед на тези случаи и проблемни ситуации не е учудващо, че при въвеждането на виртуалните 

екипи предприятията наблягат върху развитието на уменията за коопериране. В мениджърската 

обучителна програма на Сийменс особен акцент се поставя върху организацията и комуникацията 

във виртуалния екип.  

Начин на протичане: Топ мениджърите на филиалите от всички точки на света биват канени на три 

едноседмични присъствени семинари. Тук се формират групи, които трябва да работят заедно 

виртуално по време на шест месечните паузи между присъствените семинари. При това се 

симулират нормални бизнес процеси и проекти; разрешено е да се контактува само чрез 

електронни медии. Това обучение служи на петчленните групи като подготовка за реалния случай: 

"В рамките на една година екипите трябва да завършат един истински бизнес проект.", съобщава 

Конрад Фаснахт, който организира технически и методически виртуалната работа в екип.  

Експертите считат подобно учене чрез правене за оптимално. Фаснахт съветва хората, занимаващи 

се с развитие на персонала, и искащи да приложат в техните предприятия виртуалната работа в 

екип следното: "Недейте твърде рано да се впускате в дискусията, свързана с инструментите!" 

Вместо това най-напред трябва да изясните стратегически въпроси: Какво искаме да постигнем с 
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виртуалната работа в екип?  Какъв вид електронно взаимодействие подхожда на структурата на 

предприятието и конкретната задача? Как трябва да работят съвместно сътрудниците? 

"Климатът във виртуалното пространство е много по-крехък, отколкото в реалния живот, поради 

липсващата невербална комуникация" Конрад Фаснахт, мениджър по електронно обучение при 

Сийменс АД, Мюнхен, контакти: fassnacht@siemens.com 

Все пак темата не бива да бъде твърде много максимализирана, както сочи опитът на BMW. При 

автомобилния производител работят вече 250 виртуални екипи – въпреки че не е правено 

официално въведение по темата. Единствената маркетингова мярка: Участниците в семинари за 

управление на проекти биват запознавани с възможностите на виртуалното сътрудничество. 

Сътрудниците, които проявяват интерес сами се обучават на програмата и се групират във 

виртуални екипи. Примерът показва: Виртуалната работа в екип може да има успех и без огромен 

бюджет и обучителни акции.  

  

mailto:fassnacht@siemens.com
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СТРЕС МЕНИДЖМЪНТ 

Източници на стрес 

Стресът е едно от най-разпространените негативни явления на 21-ви век, щетите от което се 

подценяват от мнозина. Той поставя нашата психика и нашият организъм на изпитание и може да 

стане причина за развитието на множество заболявания. За съжаление, дълго време не си даваме 

сметка за това. За повечето хора, стресът се превръща в проблем, едва когато започнат да чувстват, 

че не са в състояние да се справят с липсата на желание за работа, апатията, изтощението.  

Психосоциалните рискове са резултат от лошо планиране, организиране и управление на труда, 

както и от лоши социални условия на работното място; те могат да доведат до отрицателни 

психологически, физически и социални последици, като стрес на работното място, изтощение или 

депресия. Ето някои примери на условия на труд, водещи до психосоциални рискове: 

- прекомерно работно натоварване; 

- противоречиви изисквания и неизяснена роля; 

- липса на участие при вземането на решения, които засягат работника/служителя, и липса на 

влияние върху начина, по който се извършва работата; 

- лошо управлявани организационни промени, несигурност на работното място; 

- неефективна комуникация, липса на подкрепа от ръководството или от колегите; 

- психологически и социален тормоз, насилие от трета страна. 

При обсъждане на изискванията на работното място е важно да се разграничат психосоциалните 

рискове, като прекомерното работно натоварване, от условията, които макар и да са стимулиращи 

и понякога проблемни, създават отзивчива околна среда, в която работниците са добре обучени и 

мотивирани да работят с максималните си възможности. Добрата психосоциална среда стимулира 

добри производствени резултати и лично развитие, както и психично и физическо благоденствие 

на работниците и служителите. 

Работниците изпитват стрес, когато работата поставя пред тях изисквания, които са по-високи от 

възможностите им да се справят с тях. Освен проблемите с психичното здраве, работниците, 

изпитващи продължителен стрес, могат по-нататък да развият сериозни проблеми с физическото 

здраве, като сърдечносъдови заболявания или мускулно-скелетни проблеми. 
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На ниво организация отрицателното въздействие включва незадоволителни цялостни бизнес 

резултати, висок процент на отсъствията от работа, презентизъм (служители и работници, които 

ходят на работа, когато са болни и не могат да изпълняват ефективно своите задължения), както и 

повишени нива на злополуките и нараняванията. Отсъствията стават по-продължителни от тези, 

които се дължат на други причини, а стресът на работното място може да допринесе за повишаване 

на процента на ранно пенсиониране. Приблизителните оценки на разходите за бизнеса и 

обществото са значителни и възлизат на милиарди евро на национално равнище. 

Ефектите на стреса днес на физическо, психологическо и социално ниво в много отношения са 

подобни на симптомите на класическия, „аналогов“ стрес. Много физически процеси все още са 

подобни на тези, които са протичали в миналото още при пещерните хора и съответно водят до 

аналогични реакции, дори ако това са реакции на Hatespeech (думи на омраза) или имейл от 

работодателя в днешно време. Съществуват обаче и нови социо-културни аспекти, както и 

психологически и физически симптоми, като Handynacken или „шия на мобилния телефон“ и 

„дигиталната дезинтеграция“. 

Дигиталният стрес днес е навсякъде и е проблем за  цялото общество. От стреса в работната среда, 

например винаги да си на разположение за началника и в домашния офис, през FOMO ( страх от 

пропускане) в социалните мрежи, до интернет видеото, което, гледано малко преди да си легнете, 

затруднява заспиването. 

Новите условия на живот, които налагат постоянна или периодична, на големи интервали 

дистанционна форма на обучение заради пандемията, стават причина за поява на нови 

предпоставки за развитие на стрес. Започват все повече да се появяват данни за тревожна 

тенденция на разстроена психика сред обучаемите. 

Направено е мащабно проучване по темата, което се провежда от Американската образователна 

организация Challenge Success съвместно с телевизионния канал NBC между 10 хиляди ученици от 

12 общообразователни училища в САЩ. В него са включени ученици, които се учат дистанционно 

от началото на пандемията и други, които са имали възможност да се обучават присъствено поне 

веднъж седмично. Въпросите към тях са засягали предимно емоционалното им и психично 

състояние, качество на съня, академично натоварване, успеваемост и колаборация с учители и 
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съученици. Изследователите констатират, че стресът е по-висок сред училите се дистанционно. При 

84% от учениците, обучавани в онлайн среда, са отчетени симптоми на нервно изтощение, 

главоболие, проблеми със съня и други признаци на стрес. При посещавалите училище този 

процент е значително по-нисък. Това, което е стресирало учениците най-много при дистанционната 

форма на обучение, е липсата на преподавател, към когото да се обърнат за подкрепа и разяснения 

по учебния материал. Те много повече се тревожат и за успеваемостта си. Изследователите 

установяват, че дистанционната форма на обучение увеличава натоварването при обучаемите, като 

един от примерите е, че те прекарват много повече време за изпълнение на домашни работи.  

Такова е и проучването на Бристолския университет, който се допитва до 1000 ученици от 17 

училища в Англия за тяхното ниво на тревожност, стрес и депресия и установява, че първият 

локдаун се е отразил благоприятно на тяхното емоционално състояние, което се обяснява най-вече 

с отпадането на необходимостта да се ходи на училище всеки ден. Но след време, при следващите 

периоди на локдаун резултатите категорично преминават в другата посока. Учениците стават 

разсеяни, част от тях губят желанието си за социален контакт, а други изпитват нарушение на съня. 

За да се преодолее този стрес, учените започват да търсят различни инструменти и форми, водещи 

до неговото успешно преодоляване. Създават се редица проекти, чиято цел е създаване на нови 

методи за преодоляване на стреса при онлайн обучение, и тяхното тестване в реална учебна среда.  

Постигнатите резултати дават началото на редица обучения за управление на стреса и грижата за 

здравето. Те дават дава възможност на участниците да разширят познанията си за стреса, неговите 

ефекти и възможните мерки за неговото намаляване. Тези знания улесняват участниците в 

обученията да помагат на себе си и на другите да се борят ефективно със стреса и по този начин да 

подобряват собственото си здраве.  

Техники за управление на времето 

Често ни се налага да балансираме между голям брой служебни отговорности и лични 

ангажименти. Потокът от нови задачи е непрекъснат, а всяка е от спешна, по-спешна. 

Подобно ежедневие, изпълнено с множество и все спешни задачи, може да е източник на сериозен 

стрес. Освен това, човек лесно може да остане с чувството, че върши много неща, но постига твърде 

малко. 
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Известен е инструмент, наричан “Матрица на Айзенхауер” или “Матрица на Кови”, който обяснява 

в кои задачи следва да инвестираме по-голямата част от времето си и кои задачи трябва да 

избягваме, за да управляваме времето си по-ефективно. Двама души, без да са работили 

съвместно, са създатели на матрицата за управление на времето. Това са Дуайт Айзенхауер и 

Стивън Кови. 

Дуайт Айзенхауер е 34-ти президент на САЩ (1953-1961) и главнокомандващ съюзническите войски 

по време на Втората световна война с ранг на армейски генерал. 

През 1954г., в реч пред Втората асамблея на Световния съвет на църквите, като цитира неназован 

бивш президент на Northwestern University, Айзенхауер отбелязва: 

“Аз имам два вида проблеми: спешни и важни. Спешните не са важни, а важните никога не са 

спешни.” 

Това изказване за организиране на потока от задачи и определяне на приоритети става известно 

като “Принцип на Айзенхауер”. То насочва към идеята, че всичко, което правим в живота, може да 

се определи чрез показателите „Спешност“ и „Важност“: 

- Спешни задачи. Обикновено те са ясно забележими и изискват нашето внимание. Те 

изникват пред нас и трябва да ги свършим, а ако не го сторим, последиците са незабавни. 

- Важни задачи. Това за задачите, свързани с резултатите. Те допринасят за постигането на 

целите и главните ни приоритети. 

В зависимост от комбинирането на тези два показателя – “Спешност” и “Важност”, всяка една 

задача или дейност, която изисква нашето време или внимание може да се разположи в някой от 

квадрантите на следната матрица: 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

 

Матрица за управление на времето на Айзенхауер и Кови. 

Тук е мястото да се нaправи едно важно уточнение. 

Не е известна информация, че Айзенхауер е използвал матрицата по-горе, за да организира 

времето си. Факт е, че цитирайки друг човек, Айзенхауер е изтъкнал публично ролята на двата 

показателя “Спешност” и “Важност”. С това обаче се изчерпва приносът му за развитието или 

популярността на този инструмент за управление на времето. Не е известно Айзенхауер да е 

използвал визуалния модел, показан по-горе или терминологията и идеите, която ще обсъдим по-

долу. 

В същото време има човек, чиито трудове са допринесли в огромна степен за популярността на 

матрицата. Това е Стивън Кови, който във фундаменталната си книга “Седемте навика на 

високоефективните хора” задълбочено очертава идеята на матрицата и как точно да се използва тя 

за ефективно управление на времето. 

Поради големия принос на Стивън Кови в тази статия навсякъде ще използвам и неговото име (до 

това на Айзенхауер) за описание на този чудесен инструмент за управление на времето – 

“Матрицата на Айзенхауер и Кови”. 

И така, нека разгледаме четирите квадранта на Матрицата за управление на времето на Айзенхауер 

и Кови. 

 

Квадрант I – Спешни и важни задачи 

В Квадрант I на Матрицата за управление на времето на Айзенхауер и Кови попадат дейности и 

задачи, които са спешни и важни. Ако имаш такива задачи, трябва да ги свършиш веднага. 

Това са неща като: 

- Кризисни ситуации; 

- Важни проекти с наближаващ краен срок 

- Неотложни проблеми. 

Нагледен пример за задача/дейност от Квадрант I е да получиш инфаркт. И е спешно, и е важно. 

За живота в Квадрант I Стивън Кови отбелязва следното: 

“Квадрант I има способността да се увеличава непрекъснато, докато ви завладее напълно, ако 

вниманието ви е насочено само към него.” 

https://www.novavizia.com/stivyn-kovi/
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Известни са два типа спешни и важни задачи. 

Първият тип спешни и важни задачи са тези, които си отлагал до последната минута. Можеш да ги 

намалиш или изцяло елиминираш, като ги планираш предварително и/или спреш да отлагаш. 

Вторият тип спешни и важни задачи са онези, които те връхлитат най-неочаквано. Има кризисни 

ситуации, които просто няма как да се предвидят. Затова е добре, когато планираш, да оставяш 

известен резерв от време в деня или седмицата, за да можеш да се справиш адекватно с подобен 

тип “пожари”. А ако ситуацията е особено спешна и важна, следва да реорганизираш всички 

останали задачи, които ще трябва да почакат. 

Нормално е в програмата ти да има много спешни и важни задачи от Квадрант I. Все пак имай 

предвид, че ако ежедневието ти е изцяло запълнено с подобни дейности, рано или късно ще се 

появят странични ефекти – стрес, непрекъснато управление на кризи и вечно потушаване на 

пожари. 

Неслучайно Квадрант I е известен още и като “Квадрант на стреса”. 

Квадрант II – Неспешни и важни задачи 

В Квадрант II на Матрицата за управление на времето на Айзенхауер и Кови попадат дейности и 

задачи, които са неспешни и важни. Ако имаш такива задачи, трябва да планираш времето си, за да 

ги свършиш. 

Това са неща като: 

- Профилактика, превенция; 

- Планиране, подготовка; 

- Изграждане на взаимоотношения; 

- Преоценка, подобрения. 

Нагледен пример за задача/дейност от Квадрант II е да подариш цвете на жена си без повод. Не е 

спешно (няма повод!), но е важно, както и да го погледнеш. 

Дейностите от Квадрант II са ключови и най-силно свързани с успеха, развитието и постигане на 

висока ефективност в професионалния или личния живот. Но нали помниш какво е казал Айзенхауер? 

“Важните неща никога не са спешни.” Проблемът с дейностите от Квадрант II е, че тъй като не са 

спешни, ние много често сме склонни да ги пренебрегваме, отлагаме и изобщо да не ги вършим. 

За Квадрант II Стивън Кови отбелязва следното: 

https://www.novavizia.com/kokoshkata-zlatnite-yajtsa-i-visokata-efektivnost/
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“Кое е нещото, което бихте могли да направите и което, ако го правите редовно, би 

предизвикало огромна положителна промяна в личния и професионалния ви живот? 

Дейностите от Квадрант II са от този тип. Ето защо ефективността ни се увеличава, ако ги 

вършим.” 

За задачите от Квадрант II е нужно предварително да се планира време, за да се свършат, при това 

да се свършат в среда без прекъсвания. В противен случай задачите от другите квадранти ще вземат 

превес. 

Или, ключът за задачите от Квадрант II се крие в тяхното конкретно планиране. Когато планираш 

подобни задачи, заделяй си резерв от време, за да можеш да се справиш адекватно с неочаквани 

препятствия, които могат да възникнат. Това ще увеличи шансовете ти да завършиш задачите по 

план, което ще ти помогне да не изпадаш в стресови ситуации с огромна спешност. 

Всъщност, когато говорим за управление на времето, трябва да имаме предвид, че най-вече има 

смисъл да правим това за задачи от Квадрант II. Именно за тези важни, но неспешнни дейности 

човек се нуждае от умения да управлява ефективно времето си. 

Квадрант III – Спешни и неважни задачи 

В Квадрант III на Матрицата за управление на времето на Айзенхауер и Кови попадат дейности и 

задачи, които са спешни и неважни. Ако имаш такива задачи, в идеалния случай трябва да ги 

отклониш или делегираш. 

Това са неща като: 

- Прекъсвания; 

- Някои телефонни разговори, имейли, срещи, отчети; 

- Належащи въпроси; 

- Обичайни дейности. 

Нагледен пример за задача/дейност от Квадрант III е да провеждаш важен разговор с определен 

човек, но телефонът ти да звънне и ти да го вдигнеш. Телефонното позвъняване създава чувството 

за спешност, но най-вероятно твоят разговор с човека до теб е много по-важен. 

За Квадрант III Стивън Кови отбелязва следното: 

“Има хора, които прекарват по-голямата част от времето си в спешния, но маловажен 

Квадрант III, мислейки си, че се намират в Квадрант I. Те реагират предимно на спешните неща, 
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приемайки ги също и за важни. Но в действителност тяхната спешност е определена от 

приоритетите и очакванията на други хора.” 

Доста често източник на задачи от Квадрант III за нас са другите хора. Колеги влизат в кабинета ни 

и искат помощ. Някакви хора питат нещо и очакват да им дадем информация. Други ни търсят по 

телефона. Трети ни пишат имейли. Постоянно ни канят на срещи и оперативки. Всичко това създава 

усещане за спешност, но нека не забравяме Принципа на Айзенхауер – “Спешните задачи не са 

важни”. 

За да се справяш с потока от спешни и неважни задачи, трябва да казваш “Не” на другите – учтиво 

и дипломатично, разбира се. Ако някой има проблем, той следва да опитва да го реши сам, а не да 

очаква ти да му го решиш. 

Ако заемаш мениджърска длъжност, имаш прекрасната възможност да се справяш с някои от 

задачите от Квадрант III. Научи как работи ефективното делегиране и упълномощавай твоите 

сътрудници да изпълняват редица спешни, но неважни за теб дейности. 

В зависимост от ситуацията може да е невъзможно да възложиш на друг някаква задача от Квадрант 

III. В този случай си отделяй изрично време за подобни задачи. Например, определи време за срещи 

с хора, които често те търсят или очакват да си с тях на срещи/оперативки и го разгласи, за да знаят 

другите кога си на тяхно разположение. Така и ти ще имаш повече време за важните за теб неща. 

Нормално е в програмата ти да има спешни и неважни задачи от Квадрант III. Все пак имай предвид, 

че ако денят ти е изцяло запълнен с подобни дейности, фокусът ти на работа ще е прекалено 

краткосрочен, взаимоотношенията ти с важните за теб хора могат да станат доста повърхностни и 

като цяло ще имаш чувството, че си жертва, която няма контрол върху собствените си цели и 

приоритети. 

Квадрант IV – Неспешни и неважни задачи 

В Квадрант IV на Матрицата за управление на времето на Айзенхауер и Кови попадат дейности и 

задачи, които са неспешни и неважни. Ако имаш такива задачи, прекрати ги час по-скоро. 

Това са неща като: 

- Незначителни задачи; 

- Някои телефонни разговори; 

- Разговори с хора, които ни губят времето; 

https://www.novavizia.com/efektivno-delegirane/
https://www.novavizia.com/kak-da-postigash-tselite-si/
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- Приятни дейности. 

Нагледен пример за дейност от Квадрант IV е твърде честото проверяване на новостите във 

Facebook или чатове в Messenger или Viber. Подобни занимания разтоварват, но и имат склонност 

да разсейват и изяждат ценно време, без да допринасят с нещо за твоя успех или резултати в 

някаква област. 

За Квадрант IV, както и за Квадрант III, Стивън Кови казва следното: 

“Хората, които прекарват времето си най-вече в Квадранти III и IV водят живот, лишен от 

отговорност.” 

Дейностите от Квадрант IV са просто приятни или разсейващи неща, които трябва да избягваш, ако 

е възможно. Прояви воля и скъсай с някоя вредна привичка. Ако има човек, който често “източва” 

твоя най-ценен ресурс – времето ти, кажи учтиво, но категорично “Не” и му обясни защо. 

Нормално е понякога в деня ти да има време за неспешни и неважни задачи като малко време за 

социалните мрежи, почивка и неангажиращ разговор с колега на по чаша кафе, сърфиране в 

интернет или някоя и друга игра на мобилния телефон. Все пак имай предвид, че ако ежедневието 

ти е изцяло запълнено с подобни дейности, това ще е проява на абсолютна безотговорност и може 

да доведе до катастрофа в професионален или личен план. 

В резюме 

Матрица за управление на времето на Айзенхауер и Кови ни помага да определим дейностите, 

върху които да се фокусираме, както и дейностите, които да избягваме. Тази матрица лежи в 

основата на всяко обучение по управление на времето. 

Голямата поука от Матрицата е, че следва да правим ясна разлика между спешните и важните 

дейности. Неслучайно същинското управление на времето се крие в работата с дейностите от 

Квадрант II. Там се намират задачите, които обикновено не са спешни, но са истински важни. 

Ако искаме повече успехи, резултати и висока ефективност в живота си, важните (а не спешните) 

задачи ще ни помогнат да осъществим това. 

Техники за управление на стреса 

Игра „Здрав екип“ 

https://www.sitamanagement.com/obuchenie-po-upravlenie-na-vremeto/
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Да бъдеш в безопасност онлайн може да бъде трудно и стресиращо за всички възрасти. Играта 

„Здрав екип“ („Spiel Gesundes Team“) е игра, разработена в Дания, която има за цел да предотврати 

и намали стреса, чрез симулация на бизнес обучение (Serius Game) с казуси чрез практическо 

обучение и дискусия. Предназначена е всички хора, които искат да се научат да разпознават 

различни стресови ситуации и да реагират на тях. Участниците, запознавайки се с различни 

ситуации и възможни последици от решения, могат да се подготвят за стресови ситуации. 

Целта на играта (симулация на бизнес обучение) е да се разбере как възниква стресът и как може 

да бъде предотвратен. В същото време се практикуват работа в мрежа и организация на труда с цел 

ефективно избягване на стреса на работното място и изграждане на култура и структура, които 

могат да предотвратят стреса на работното място. 

Основа на играта са най-новите знания и практически опит в областта на стреса и превенцията му. 

Когато играят, участниците трябва преди всичко да разсъждават върху начина си на мислене и да 

се справят с последствията от своите решения. Ето как помага играта: 

- Играта протича в симулирана среда, в която участниците проверяват какво могат да правят 

и къде са техните критични точки. 

- Играта стимулира процес на трансфер на знания и обмяна на опит между колегите. 

- Сериозното съдържание се третира в приятна атмосфера. 

- Ситуациите, създаващи стрес, могат да бъдат изучени чрез създаване на измислен, но 

близък до реалността свят. 

- Доказано е, че се учим много по-добре, когато изживяваме съдържание, а не просто го 

чуваме или виждаме. Следователно играта е ефективно средство за обучение за екипно 

сътрудничество. 

Играта е явна и не изисква по-дълго обучение на играчите. Продължава около 2 часа и включва 

разбор. Играе се в групи от 3 до 6 души и може да се изпълнява паралелно от няколко групи. Преди 

всичко трябва да помогне да се намерят отговори на следните въпроси: 

- Как може да се балансира натовареността на екипа? 

- Какви са признаците на претоварване в екипа и какво може да се направи за това? 

- Как може да се създаде култура и структура за превенция на стреса? 
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За справяне със стреса, е добре участникът да се сблъска с отключващи стрес фактори в защитена 

среда. Това улеснява справянето със стреса, без да са толкова ангажирани участниците, колкото в 

реална ситуация. По този начин могат да се търсят рационални решения и да се намерят конкретни 

и структурирани подходи. 

Уеб сайт: http://teambuildinglab.si/zdrava-ekipa-simulacija-preprecevanje-stresa/ 

Мобилно приложение „АНИМА“ 

AНИМА e първото по рода си мобилно приложение на български език за ментални упражнения под 

формата на аудио записи. 

Приложението предлага ментални техники, които могат да се прилагат при различни ситуации и 

емоционални състояния. Изготвени са от психолог, на база на доказани и работещи подходи за 

справяне с безсъние, панически атаки, душевна болка, тревожност, натрапчиви мисли и други 

състояния, пречещи на комфорта на живот. 

АНИМА учи на самопомощ за успокояване на ума, справяне със стреса и постигане на по-добри 

резултати в работата и ежедневието. То съдържа уникални ментални тренировки за спортисти за 

подобряване на спортни постижения, мотивиращи техники за подобряване качествата на 

личността, постигане на баланс, устойчивост и психично здраве, ментални упражнения за по-добро 

организиране на деня, мотивация, концентрация и релаксация. 

Линк към приложението: https://animabulgaria.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-

%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F/ 

AНИМА е лесно за употреба приложение, което не изисква предварителна подготовка. 

Регистрацията е бърза и лесна. Всяка сесия е с продължителност от няколко минути и може да бъде 

слушана по колкото пъти е необходимо на ден. 

http://teambuildinglab.si/zdrava-ekipa-simulacija-preprecevanje-stresa/
https://animabulgaria.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F/
https://animabulgaria.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F/
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Приложението предлага функционалност за самооценка на емоционалното състояние и дава 

възможност за проследяване как се променят емоциите на 

потребителя с всеки изминал ден. За да са ефективни 

упражненията, е необходимо постоянство и включването им в 

ежедневието. Потребителят може да селектира любими сесии и 

теми и да има бърз и лесен достъп до избрани записи по всяко 

време и навсякъде. 

Упражненията в приложението са разделени в следните категории: 

- СПОКОЙСТВИЕ 

Упражнения за успокояване на ума, отпускане на тялото, хармонично дишане и преживяване 

съзнателно всеки миг тук и сега. Умът ще може да релаксира, да се фокусира и да се справя със 

стреса. 

- МОТИВАЦИЯ 

Упражненията помагат за организиране на деня, мотивация и програмиране на действията за 

постигане на успех и лично удовлетворение. 

- СПРАВЯНЕ 

Упражнения за справяне с емоционална тъга, болка, стрес, зависимости, страхове, фобии, 

неспокоен сън, вредни навици, тревожност, натрапчиви мисли и др. 

- СПОРТ 

Категорията е създадена специално за спортисти и предлага ментални тренировки за мотивация, 

концентрация, визуализация и възстановяване. Подобрява се фокусирането върху конкретни цели. 

Спортистите се мотивират за успех и победа, докато релаксират и отпускат тялото и съзнанието си. 

- ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
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Ментални упражнения за освобождаване от разрушителни чувства 

като ревност, обида, разочарование, загуба, омраза, завист или др. 

Упражненията в АНИМА не са заместител на експертната 

професионална помощ, но те могат ефективно да допълнят клинична 

терапия, когато е диагностицирана нуждата от провеждането на 

такава. 

АНИМА успокоява ума и тялото и влияе позитивно върху качеството на живот.  

Присъствени семинари 

Друг успешен подход е провеждането на присъствени семинари в обучителната организация. Там 

обучаеми и обучители разглеждат възможностите и рисковете на дигиталния свят. Опитни 

преподаватели и лектори предават знания и разработват практическо съдържание заедно с 

участниците. Например YouTube-звезди и инфлуенсъри запознават участниците с техники за 

правилното използване на Интернет. Защото: Ако познавате допусканите грешки, можете по-добре 

да обърнете внимание на балансираното ниво на потребление и разкриване на информация - и да 

използвате предимствата за себе си. Разглеждат се ключови области като YouTube, Instagram, 

блогове, журналистика в дигиталната епоха и др. Обучаемите предлагат и свои собствени приноси, 

например YouTube клипове, Instagram снимки, блогове и други формати. 

Разглеждани основни теми на семинарите: 

- Как функционират платформи като Snapchat, Instagram и подобни? 

- Как да оптимизирам моя Online-профил? 

- Как да разбера дали някой е пристрастен към социалните мрежи? 

- Какво мога да направя против дигиталния стрес? 

- Как да стана звезда в YouTube или блогър? 

- Как се редактират видеоклипове и снимки? 

Обучителите получават ценни импулси за дигитално здраве, превенция на медиите и съвременно 

преподаване. В комбинация от лекции на специализирани лектори и интерактивни семинари с 

преподаватели от медийната практика се обсъждат всички въпроси, свързани с уроците на 
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утрешния ден. Разглеждат се теми като превенция на стреса в цифровото пространство, 

кибертормоз, защита на данните и сигурност (DSGVO), както и дигитално преподаване и обучение. 

От превантивна и укрепваща здравето гледна точка целта е, наред с други неща, да се постигне 

разбиране за здравословен начин на живот в хармония с влиянията, които дигиталният свят носи 

със себе си, и да се предаде това на обучаемите. 

На пет дидактически подготвени карти учителите ще намерят различни идеи и предложения за 

своите уроци. Темите са: 

- Използването на смартфона 

- Социалните медии като детонатор за стрес 

- Физически упражнения срещу напрежение 

- Правилното хранене за по-добра концентрация 

Въздействие и резултати 

Съдържанието има за цел да осигури на участниците балансиран и здравословен начин на живот 

във връзка с използването на цифрови медии. Участващите трябва да станат пример по темите за 

медийната грамотност и насърчаването на уменията за справяне със стреса. 

Мобилно приложение „Стрес-ментор“ 

Стрес-Ментор е приложение, разработено от екип от 

университетски изследователи, което трябва под формата на игра да 

помага за по-съзнателно справяне със стреса, за редовно 

отпускане и практикуване на здравословен начин на живот. Целта е 

участниците да се научат да бъдат внимателни и да релаксират. За да 

бъде ефективно приложението, то трябва се използва минимум три 

месеца, 5-45 минути дневно. Геймификацията подобрява 

използваемостта и лоялността на играча на приложението. 

Прилагат се типични елементи на игра (напр. точки, конкуренция с други, правила на игра) в други 

области на дейност, обикновено като техника за онлайн маркетинг.  

Наставникът по въпросите на стреса трябва да предаде стратегии за управление на стреса чрез 

следното съдържание: 
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- самонаблюдение: сън, спорт, хранене и др. могат да се записват в дневник и да се 

разглеждат в дългосрочен план 

- техники за релаксиране 

- познание и управление на времето 

- предаване на знания 

- въпроси за викторина, за консолидиране на наученото 

Проявата на физическите и емоционалните показатели за стрес се записва всяка седмица като част 

от контролния списък за стрес. Въз основа на това от приложението се избира реда на стратегиите 

за управление на стреса. Посредством сближаването на играчите при геймификацията трябва да се 

цели по-редовно упражняване и подготвянето им да използват упражненията самостоятелно след 

периода на приложение. 

Резултатът е популяризиране на съзнателен начин на живот чрез дневник на стреса, запознаване с 

различни упражнения за релаксация, насърчаване на редовна релаксация чрез медиация под 

формата на игра. За разлика от много други здравни приложения, това приложение взема предвид 

ЕС – директивите за защита на данните и не предава никакви здравни данни на външния свят. 

Данните се съхраняват само вътрешно на собствения смартфон. 

Уеб страница: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wearhealth.mentor&hl=de 

Платформа „Свързани поколения“ 

Свързани поколения „Generazioni Connesse“ се състои от платформа с лесно разбираем и 

привлекателно проектиран образователен материал. Сайтът се занимава с теми като: 

- Да се научим да идентифицираме и да се противопоставяме на онлайн изкушения 

- Кибертормоз 

- Онлайн пристрастяване: да се научим да разпознаваме пристрастяващи условия в мрежата 

и да се справяме с тях 

- "Не на речта на омразата", също и онлайн да се научим да се отнасяме с уважение 

- Онлайн детска порнография, законовата рамка и как да се намесваме 

- „Поверителност“, защита на данните, новият европейски регламент за защита на данните 

- Онлайн връзки: когато виртуалните връзки заместват реалните взаимоотношения 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wearhealth.mentor&hl=de
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- Sexting: какво трябва да знаем за това 

- Съзнателно използване на Интернет: да се научим на безопасно и съзнателно използване. 

Уеб сайт: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ 

Платформата има част, насочена към всички целеви групи: Fakenews (фалшиви новини). 

Представена е уеб серия, която да помогне на потребителите да мислят за връзката между тях и 

света, за емоциите, чувствата и преживяванията, които могат да се проявят всеки ден. Освен това 

се дават задълбочени проучвания за опасностите онлайн (напр. по темата за кибертормоза) и 

„етикет“ за онлайн поведение. Предлага се запознаване с възможностите на онлайн света и 

„враговете“, които могат да се крият в мрежата. Интересна е метафората на свръхподразбирането: 

7 фигури, които помагат на обучаемите да разберат по-добре и да разпознаят опасностите в 

Интернет и чрез ежедневните премеждия ги учат как да предотвратяват тези опасности, като 

използват осъзнато и компетентно ресурсите на Интернет. 

Освен това на платформата се предлага услуга за гореща линия за събиране и обработка на 

анонимно препратени доклади за незаконно / вредно съдържание, което се разпространява чрез 

мрежата. Телефонна гореща линия и чатът „Telefono Azzurro“ (Син телефон) съветват тийнейджъри 

и възрастни, които са изпитали неприятни ситуации онлайн. Услугата „Линия за помощ” е безплатна 

и сигурна и е предназначена за хора, които биха желали да чатят, изпращат имейли или 

телефонират с квалифицирани специалисти относно съмнения, въпроси или проблеми, свързани с 

използването на нови цифрови технологии и онлайн сигурност. 

Платформата насърчава обучаемите да "гледат отвъд мобилните си телефони" и да използват своя 

"истински" кръг от приятели. За тази цел са включени също видеоклипове и образователни 

материали, които също така помагат на възрастните да се доближат до непознатия свят на младите 

хора. 

Целта на стрес мениджмънта е да даде на потребителите на интернет възможността да бъдат 

самоопределени, бдителни и отговорни към собствените си навици в работата с цифрови медии и 

да развият подходяща самодисциплина. 

Във връзка с дигиталните медии обучаемите трябва: 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
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- Да се научат да ги използват разумно. 

- Да разпознават възможностите и да се научат да ги използват положително. 

- Да опознаят рисковете и опасностите, особено по отношение на собственото (психическо) 

здраве. 

- Да намират и възприемат баланса между здравословното хранене, мерките за справяне с 

дигиталния стрес и редовни физически упражнения. 

Обучителите трябва: 

- Да повишат осведомеността си относно здравословния начин на живот – справяне със 

(дигиталния) стрес, хранене, упражнения - в един дигитален свят. 

- Да получат стимули за интегриране на дигиталните медии в обучителния процес по 

подходящ за здравето начин. 

- Наред с другото да могат да действат като мултипликатори за предотвратяване на дигитален 

стрес - напр. по отношение на подобряване на здравето в областта на справянето със стреса. 

Както показват примерите, има много видове помощ в борбата със стреса. Всички изброени методи 

обаче се справят с дигиталния стрес само в ограничена степен или косвено. Явлението определено 

е толкова ново и малко проучено, че още почти няма ясни становища за помощ при справянето с 

тази специфична стресова група. Затова е още по-важно възможно най-бързо да се разработват 

нови съдържания, които да помагат на потребителите да се справят с дигиталния стрес.  
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СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ  

Въведение 

През последните години смесеното обучение все по‐бързо се 

разпространява в областта на образованието в световен 

мащаб. 

Идеята изглежда привлекателна, тъй като позволява да се запазят традиционните форми на 

обучение, получени в резултат на трупан от векове педагогически опит, и наред с това могат да се 

използват богатите образователни функции на новите технологии.  

Смесеното обучение е система на обучение и преподаване, която обединява традиционното 

преподаване в класната стая и гъвкавостта на електронното обучение (наричано също онлайн или 

дистанционно обучение) да създава курсове, които са достъпни и мотивиращи за съвременните 

учащи се. 

В по-общ смисъл, смесеното учене се характеризира с надграждане, вплитане, интегриране на 

разнообразни информационни и комуникационни технологии в традиционен образователен 

контекст. В съдържателно и организационно отношение това интегриране може да бъде много 

разнообразно при различно съотношение на традиционните и електронните образователни 

технологии. Технологиите могат да се използват за подпомагане както на преподаването, така и на 

ученето, и на педагогическото общуване.  

Смесеното обучение. предполага обичаен присъствен учебен процес и подпомагане 

самоподготовката в къщи чрез средства на електронно обучение, съобразени със степента на 

подготовка, интересите и възможностите на отделните обучаеми. От една страна, традиционното 

обучение се осъществява лице в лице, а от друга се използват възможностите на онлайн 

обучението. 

Най‐разпространеното определение за смесено обучение (Blended learning or hybrid learning) е: 

метод на обучение, който съчетава традиционни методи лице в лице с компютърно‐опосредствани 

дейности (електронно обучение).  
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Основни компоненти и корелации 

 

Характеристики на смесеното обучение: 

- осигурява независимост от време и място; 

- осигурява повече от една медия за използване; 

- поддържа различни стилове на учене; 

- развива социалната компетентност; 

- осигурява собствено темпо на учене; 

- индивидуализация на учебния процес; 

- постепенна промяна на обучението; 

- промяна в ролите на преподавателя; 

- целенасочена, интензивна и контролирана самообучителна работа; 

- организация на съвместни учебни дейности; 

- гъвкав подход на обучение. 
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В ролята си на наставник преподавателят трябва да: 

- предлага подкрепа и демонстрира съпричастност; 

- подпомага изграждането на връзки между обучаемите, като ги 

насърчава да споделят личен и професионален опит; 

- насърчава рефлексията у участниците. 

Организацията на обучението включва: 

- многообразие от използвани методи и средства; 

- структура и съдържание на учебния курс; 

- нови начини на преподаване; 

- времево разпределение на учебните дейности; 

- стилове за преподаване и учене и др. 

Нови начини на преподаване 

Модел на обърната класна стая ‐ нов, обещаващ подход, форма на смесеното обучение, при който 

времето за трансфер на знания и времето за упражнения са обърнати. 

 

Видове обърната класна стая 

- Традиционна обърната класна стая ‐ моделът, с който повечето преподаватели, които 

никога не са „обръщали“ обучението, започват. 

- Майсторска класна стая ‐ еволюирала версия на традиционната обърната класна стая, при 

която всички участници работят индивидуално със собствено темпо на обучение. 

- Партньорско обучение в обърнатата класна стая. 

- Базирано на проблем обучение в обърнатата класна стая. 
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Педагогически потенциал на метода: 

Интегрирането на обърнатата класната стая в учебния процес води до повишаване на мотивацията 

и интереса на обучаемите за учене. 

Методът има положително въздействие върху 

самодисциплината и самоконтрола на обучаемите, 

което се дължи на факта, че те поемат отговорност за 

собственото си обучение. 

Виртуална класна стая 

Онлайн учебна среда, която предполага подход, 

центриран върху обучаемия. 

Точно както в реалната класна стая така и във виртуалната, обучаемият участва в синхронна 

комуникация, което означава, че преподавателят и обучаемите влизат във виртуалната учебна 

среда в едно и също време. 

Приложение на виртуална класна стая 

Засиленото влияние на социалните медии (като Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn) води до: 

- ‐ значителни промени в разпространението на информацията; 

- ‐ нови начини за обучение. 

Връзка между традиционната учебна среда и асинхронна учебна среда. 

Качество на виртуалната среда 

През последните години се налага твърдението, че технологията може да бъде катализатор за по‐

добро или засилено учене, а не причина за него. 

Според група австралийски учени през следващите години мултимедийните технологии за 

сътрудничество ще станат толкова незабележими, че обучаеми и обучители, взаимо-действащи от 

различни географски места, ще се чувстват така, сякаш са в една и съща стая. 

Степен на готовност на обучаеми и обучители за работа във виртуална среда. 
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Направено е анкетно проучване, при което в свободните отговори на анкетите, се установява, че 

предпочитанията са комуникацията да е дистанционна (синхронна и асинхронна), поради 

невъзможност за пътуване и посещения на място и има пълна удовлетвореност от възможността да 

се работи в сътрудничество в онлайн общност. 

Като резултат от проучването прозира желание и готовност за работа с учебното съдържание под 

формата на електронни ресурси, а присъствените занятия да включват учебни дейности, в които се 

прилага теоретичното знание в практиката. 

Smart Classroom – платформа за смесено обучение 

Един от инструментите за провеждане на смесено обучение е Smart Classroom - безплатна онлайн 

платформа за смесено обучение (blended learning), която предлага: 

- Стена за бърза и ефективна комуникация между обучаеми и обучители 

- Модул за разработване на ресурси 

- Модул за създаване на ресурси с добавена реалност 

- Портфолио на обучители и обучаеми 

- Облак за споделени образователни ресурси 

Тук обучителите: 

- разработват уроци и авторски курсове 

- организират своите уроци и ресурси 

- използват онлайн уроците за преподаване, упражнения и тестове, както и за поставяне на 

домашна работа и проектни задачи 

- оценяват поставените задачи и изпращат обратна връзка на обучаемите 

- допълват и онагледяват учебното съдържание с разнообразни онлайн ресурси 

- работят съвместно с други обучители в рамките на платформата 

- споделят публични уроци и курсове с обучители и обучаеми в платформата 

Тук обучаемите: 

- имат бърз и лесен достъп до преподадения материал и допълнителните ресурси, 

предвидени от обучителя 
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- пишат домашни онлайн и получават обратна връзка 

- работят онлайн по групи върху проекти 

- правят интерактивни упражнения и тестове онлайн 

- създават свое портфолио с изпълнените задачи 

- участват в онлайн курсове по теми, които ги интересуват 

- наваксват лесно пропуснатото, ако са отсъствали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постигнати резултати от прилагането на платформата: 

- Обучаемите придобиват знания и умения по учебните предмети 

- обучаемие практикуват по-активно придобитите знания под формата на видео игри. 

- Обучаемите формират компютърни и комуникационни умения. 

- В центъра на учебния процес е обучаемият, той участва активно в ситуации и съпреживява. 

- Обучителят получава обратна връзка от всеки ученик и обръща индивидуално внимание на 

всеки ученик 

Иновационни методи на преподаване и прилагане на смесено обучение. 

Метод „ Да скочиш в дълбокото.“ 

Описание на метода: 
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Обучаемите са разделени на две групи, но работят върху една и съща задача. Едната група има 

критерии, по които трябва да изпълни задачата, а другата група „ скача в дълбокото“, защото сама 

трябва да намери начин да изпълни задачата и да опише стъпките за изпълнение. 

Резултати от метода: 

Този метод съпоставя резултатите, дава възможност за творчество и креативност. 

Обучителят е само консултант при изпълнението на задачата, обучаемият е активен по време на 

час.  

Обучаемият придобива нови знания, търсейки и сравнявайки информация. 

Придобива умения за справяне с конкретна ситуация, за преодоляване на трудности, за работа в 

екип и редица други качества, важни за реализирането му на пазара на труда. 

 „ Разпределяне на парите“ 

Обучаемите работят върху поставен казус, свързан с разпределяне на бюджет и взимане на 

решение. Разпределят се на групи по 4-5 участника. Всяка група представя своя бизнес идея. Всеки 

екип трябва да разпредели определена сума между всички групи, като мотивира избора си. 

Всеки тим представя своя проект върху поставения казус и най – интересните решения се 

награждават. 

Резултати от метода: 

- Обучаемите създават и работят в екип, и изказват мнение; 

- Те са активната страна при решаване на казуса; 

- Обучаемите показват креативност и творческо мислене при представяне на решението по 

казуса; 

- Казусът има практическа и житейска насоченост 

Предизвикателствата при внедряването на иновационните методи и смесено обучение са 

следните: 

- Съчетаването на компонентите на електронното обучение с преподаването в класната стая 

насърчава учебния процес, насочен към обучаващия. 
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- Използването на информационните и комуникационни технологии може да увеличи 

общуването между обучаемите и обучителите извън класната стая. 

- Средствата и технологиите за онлайн комуникация дават възможност на обучаващите да 

отделят време на всеки обучаван индивидуално и да реагират навременно при нужда. 

- Смесеното обучение изисква подходяща инфраструктура, включително хардуер, софтуер и 

мрежова/интернет връзка. 

- Всички участници формират компютърни и комуникационни умения. 

При иновативните методи ученето е фокусирано и реализирано чрез преживяванията, в които се 

включват обучаемите. Това е учене в ситуация, в която нещо се преживява, има действия, различен 

тип активност, има правене на нещата.  

Смесеният подход осигурява независимост от време и място, използване на различни медии, 

индивидуализация на учебния процес, възможност за различни стилове на учене, организация на 

съвместни учебни дейности. 

За успешното му прилагане наред с организацията на обучението и качеството на виртуалната среда 

от съществено значение е също и човешкият фактор, а именно наличието на преподавател, който 

умело комбинира различните типове учебни среди, за да активизира своите обучаеми да 

извършват разнообразни дейности и така да развият потенциалните си възможности и таланти за 

бъдещето.  
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ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Оценяването може да се дефинира като “метод, чрез който се узнават текущите знания, които 

обучаемият притежава”. Тъй като знанията на обучаемия непрекъснато се променят, затова 

проверки за постиженията на обучаемия трябва да се правят през определени периоди от време. 

Класически методи за оценяване 

Устна качествена оценка. Тази оценка е най-често използвана в учебните заведения. При проверка 

на домашни работи, при фронтална оценка, при упражнения, наблюдения, осмисляне и 

обобщаване на учебния материал, при редица самостоятелни работи на преден план излиза 

устната качествена оценка. В този случай преподавателят си служи с устни оценки, като добре, 

хубаво, доволен съм от отговора, не съм доволен и други. 

Оценка с бележка. Преподавателят оформя впечатленията си за качеството на подготовката на 

обучаемите и с помощта на глобална количествена оценка. Използват се т. нар. бални системи. 

Балните системи в отделните страни са различни. Чрез количествената бална система в същност 

обучаемите се ранжират по успех, всеки от тях заема определено място в йерархията на 

количествено изразения успех при усвояването на учебния материал. 

Учебният материал трябва да отговаря на следните изисквания: 

изход от бележкарство, което взима все по-големи размери. Смята се, че глобалната количествена 

оценка не ни дава представа за качеството на подготовка на обучаемия, а само ни посочва мястото, 

което той заема в йерархията на успеха. Цифровата оценка най-често е средноаритметична оценка 

от сбора на другите цифрови оценки. Такава оценка не се съобразява с особеностите на качеството 

на подготовка но обучаемите. 

Неутрализирането на този голям недостатък на количествената глобална оценка се предлага да се 

направи, като се прибягва до помощта на аналитичната оценка, при която се оценяват ограничен 

брой страни на подготовката на обучаемия по даден учебен предмет. По такъв начин оценката няма 

да бъде глобална, няма да бъде средноаритметична и ще отразява строго определени особености 

на подготовката на обучаемия. Това обаче предполага твърде много оценки, което е практически 

твърде неудобно. 
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Друг вид количествена оценка е специфичната. Чрез нея се оценява само един елемент от 

подготовката на обучаемите. Те знаят предварително какво ще се оценява и се подготвят върху този 

елемент. Но и тази оценка, както и аналитичната, е практически неудобна, защото трябва да се 

оперира с изключително много оценки. 

Повечето преподаватели използват разнообразни средства, формални или неформални, за да 

определят доколко и как усвояват знанията техните обучаеми. Например, за да оценят формално 

нивото на обучаемите, повечето обучители дават тестове, кратки изпити, задачи и домашни работи. 

Това формално оценяване дава възможност на преподавателя да определи постиженията на 

учащите и тяхното текущо ниво. 

При неформалното оценяване също се използват разнообразни техники. Например задават се 

въпроси, изслушват се въпросите и коментарите на обучаемите, наблюдава се езикът на тялото и 

реакциите. Неформалното косвено оценяване помага на преподавателя да направи някои 

уточнения, да забави или да повтори материала в отговор на въпросите и неразбирането или пък 

да забърза темпото. 

Тъй като при електронното обучение се преподава от разстояние, преподавателите се сблъскват с 

по-различни проблеми от тези при традиционното обучение. Липсват например следните 

елементи: 

- традиционна класна стая 

- относително хомогенна група обучаеми 

- непосредствена обратна връзка “лице в лице”  

- контрол върху получаването на учебния материал 

Поради тези причини обучителите трябва не само да 

оценяват формално обучаемите чрез тестове и домашни 

работи, но и да използват неформални подходи за събиране на 

информация, за да определят: 

- доколко обучаемите са доволни от метода на 

електронно обучение 

- изпълнението на задачите 
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- яснотата на учебния материал 

- ефективността на самия преподавател 

- може ли да се подобри начина на преподаване 

Видове оценяване при електронното обучение 

Различните методи на оценяване на обучаемите при електронното обучение изискват и наличието 

на различни технологии. Има три основни модела на оценяване на учащите: непрекъснат, 

периодичен и чрез сертификация. 

Непрекъснато оценяване 

При този модел обучителите непрекъснато извършват оценяване и имат непрекъсната обратна 

връзка с обучаемите по време на учебния процес. Тук се изисква софтуер и средства за синхронна 

(едновременна) комуникация. Ефективността на непрекъснатото оценяване до голяма степен 

зависи от наличието на такива средства за едновременно взаимодействие.  

Периодично оценяване 

Периодичното оценяване може да бъде асинхронно или синхронно, в зависимост от това какво се 

оценява. Типичният метод за асинхронно оценяване включва избор на отговор от множество 

дадени, попълване на поле, кратък отговор, кратко есе и решаване на индивидуална задача за 

определено време. Асинхронно оценяване може да осъществи лесно със средствата на 

електронното обучение. Периодичното синхронно оценяване включва устна защита на 

индивидуални или групови проекти. Малко технологии на електронното обучение, например видео 

конференцията, могат да вършат работа за синхронно оценяване. Видео конференцията не е 

подходяща за някои по-специфични случаи, но тя е достатъчно ефективна за презентация и защита 

на дадена тема. 

Оценяване чрез сертификация 

При този модел се полага изпит след приключване на цялото обучение (на даден курс или 

програма). обучаемите трябва да демонстрират по време на изпита своите постижения по 

предмета, който са изучавали.  
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Съвременни методи за оценяване на учащите  

Неразделна част от електронното обучение е включването в курсовете за обучение с тестове за 

оценяване. Развитието на компютърните технологии осигури нови възможности за оценяване на 

учащите чрез решаване на тест. Тези технологии позволиха обективното тестване (objective testing) 

да стане по-ефективно от преди, тъй като днес тестовете могат да бъдат проектирани по-лесно и да 

имат най-различен дизайн. Най-простият пример за тест при компютризираното оценяване е този, 

при който тестът е показан на монитора, вместо на хартия. Предимството на този тип дизайн е 

леснотата на оценяване и показване на резултатите. 

Малко по-сложен е методът, при който въпросите на теста са подредени в някаква база данни. 

Всички въпроси имат някакви общи характеристики, като например трудност, точки за верен 

отговор и т.н. Така тестът може да бъде генериран от компютъра в зависимост от желаната 

трудност, съдържание и обем. Предимството на този метод е, че могат да се генерират най-

различни тестове според съответната нужда на обучителя. Освен това изпитваните имат 

възможност да решават еднакви по трудност, но различни по съдържание тестове. Всичко това 

увеличава сигурността и гъвкавостта на теста. 

При третият метод (наричан tailored testing) след всеки отговор програмата изчислява знанията на 

изпитвания, базирайки се на всички дадени до момента негови отговори. След това програмата 

избира следващия въпрос, който отговаря на нивото на изчислените до момента знания на 

изпитвания. Този процес се повтаря докато не бъде достигната някаква граница, например точки 

или брой въпроси. Това е един от най-ефикасните методи при обективното решаване на тест и 

обикновено изисква само 20 % от броя на въпросите, които са необходими при традиционното 

решаване на тест с хартия и химикалка. 

Може да се каже още, че при компютризираното оценяване се използва широко и мултимедията. 

Съвременните мултимедийни програми за проектиране на тестове могат да бъдат администрирани 

на множество езици, да включват картинки, видео клипове, анимации, звуци и музика. Въпросите 

могат да бъдат от тип “избор едно от много”, “true/false” избор, попълване в текстово поле или 

кратък отговор. В такива случаи изпитваните трябва да извършват някакви определени действия, за 

да разрешат дадена задача или да изберат верния отговор от множеството дадени. 
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Решаване на тест с помощта на компютър 

При решаването на тест с помощта на компютър (Computer-Assisted Testing) въпросите се 

съхраняват върху централен сървър. Когато е нужно, могат да се генерират различни еквивалентни 

една на друга версии на теста чрез произволен избор на въпроси или чрез избор, базиран на 

трудността на въпросите. Този метод на оценяване не се различава много от обикновения тест 

върху хартия. Въпросите са разположени върху екрана, вместо върху лист хартия и изпитваните 

отговарят на тях, като селектират с мишката определени полета върху екрана. 

Недостатъците при този метод са почти същите, както при обикновените тестове върху хартия. 

Тестът не е подходящо средство за оценяване например в случаите, когато върху обучаемите няма 

контрол по време на изпитването. Освен това, този метод изисква всеки един обучаем да има 

достъп до компютър, свързан към главния сървър. Също така е необходим голям набор от различни 

изпитни въпроси и програма, която да генерира тестове с различна трудност, големина и т.н. 

Обучителят трябва да познава тази програма и да може добре да работи с нея. 

Някои от трудностите по поддръжката на ефикасността и надеждността при обикновените тестове 

върху хартия се срещат и при електронното обучение при решаването на тест с помощта на 

компютър. Трудностите при поддържането на висока надеждност могат да се намалят, обаче чрез 

използването на компютър при решаването на тестове, защото възможността за технически грешки 

намалява значително. Проблемът със сигурността на теста се облекчава от това, че на учащите се 

дават еквивалентни, но не еднакви тестове. Поради това не е възможно на всеки да се сдобие с 

копие от теста, защото всъщност няма единствен тест, а множество различни въпроси, от които се 

генерира теста. Въпреки тези предимства понякога няма гаранция за това кой точно отговаря на 

теста и какви материали се използват по време на неговото решаване. Въпреки това решаването на 

тестове чрез компютър има някои предимства пред традиционното решаване на тестове. 

Обучаващите се могат да решават тестове много пъти и да се самооценяват, преди да бъдат 

изпитани от преподавателя. Освен това всеки нов тест е еквивалентен, но различен от предишните, 

което позволява на обучаемите непрекъснато да се упражняват и да проверяват своите знания. 

 

 



178 

 

 

Кога е ефективно оценяването чрез тестове 

За ефективно оценяване може да се говори, когато се дава точна и безпристрастна оценка на 

знанията и уменията на обучаемите. По този начин преподавателите узнават за нивото на владеене 

на преподавания материал и това им помага при вземането на подходящи решения. Чрез тестове 

могат да се правят нужните обобщения за уменията и знанията на участниците в обучението. 

Резултатите от един тест накратко представят как обучаемия се справя с конкретна задача или с 

въпроси по дадена тема. Резултатите от едно изпитване чрез тест са пряко свързани с целите, за 

които той е предназначен. Един тест може да бъде подходящ за оценяване по даден въпрос, но 

изобщо да не върши работа за други теми. 

Едно от важните неща, които трябва да се вземат под внимание при проектирането на тест, е 

неговата сигурност. Това означава, че не трябва да има грешки в теста и възможности за евентуална 

измама от страна на изпитваните. Затова тестовете е добре да се разработват в някакъв запазен 

формат, с който да може да борави само съответния софтуер. Добра практика е въпросите да бъдат 

раздавани непосредствено преди началото на теста. Трябва да се вземе под внимание още и 

фактът, че ако тестът бъде свободно пуснат по интернет, всеки ще има достъп до него. В такива 

случаи е необходимо да се използват пароли, чрез които да се контролира кой влиза в теста и по 

колко пъти. 

Друга важна характеристика за ефективно оценяване, чрез решаване на тест е последователността, 

или още надеждността. Това означава дали резултатите от оценяването ще бъдат едни и същи, ако 

се изпитва по различно време, при други обстоятелства и от различни преподаватели. В този смисъл 

надеждността на оценяването означава независимите преподаватели да оценяват по един и същи 

начин отговора на даден обучаем. 

Има още някои изисквания, които трябва да се вземат под внимание при проектирането на тестове, 

за да се постигне адекватно оценяване: 

- съдържанието на теста ( знанията и уменията, които се оценяват ) трябва да отговаря на 

образователните цели, които преподавателят си е поставил; 

- в теста трябва да се разглеждат всички основни по дадената тема въпроси; 
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- в теста не трябва да има неясни и двусмислени въпроси, които да затрудняват излишно 

изпитвания. 

Алтернативни методи на оценяване 

При електронното обучение, освен чрез решаване на тест, обучаемите могат да бъдат оценявани и 

когато разработват някакъв уеб продукт – например уеб сайт. Те биха могли да участват в 

разработването на така наречените уеб въпросници, които включват в себе си определени 

насочващи въпроси и задачи, които карат потребителя да издирва в мрежата някаква информация 

и така допълват и разширяват неговите знания. 

Съществуват множество специализирани програми за оценяване, но повечето от тях са 

комерсиални и не са достъпни свободно за преподавателите, които искат да ги използват 

(примерен софтуер за оценяване може да се види на http://www.questionmark.com/).  

Според начина на реализацията си, методите на оценяване условно можем да ги наречем метод на 

клиента и метод на сървъра.  

При клиентския метод се използва езикът JavaScript. Това е един стандартен скриптов език, който 

днес е широко популярен, тъй като работи върху всички браузери, използващи графичен 

интерфейс. Поради това той може да бъде полезен за повечето преподаватели, които искат да 

внедрят тестове за оценяване в своите уеб сайтове.  

Вторият метод използва сървъра за изчисляване на резултатите и след това тези резултати се 

извеждат в HTML формат към потребителя. Този метод използва средствата на CGI (Common 

Gateway Interface), за да може да осъществи оценяване посредством сървъра. Чрез скриптовете на 

CGI най-напред се събира информация от отговорите на изпитваните, подрежда се в някаква база 

данни по дадени критерии и накрая всеки учащ получава оценка. Целият този процес може да бъде 

напълно автоматизиран. 

Оценяване при видео конференция 

Видео конференцията е едно от най-специфичните средства  за комуникация при електронното 

обучение. 
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При видео конференцията имаме три основни страни: група обучаеми, преподаватели и външен 

източник (outside source). Терминът “външен източник” се отнася за хората, които може да нямат 

нищо общо с конкретното учебно заведение, например служителите на някаква фирма или хора от 

друго учебно заведение. Чрез смяната на ролите на участниците, видео конференцията може да 

бъде мощно и гъвкаво средство за обучение и оценяване на обучаемите. 

Всяка видео конференция се състои от три отделни части – период на планиране, самата 

конференция и след конферентна фаза. 

Най-напред видео конференцията започва с фаза на планиране. Това е периодът, в който 

преподавателят определя програмата и часовете за конференцията и разпределя ролите на 

участниците. Преподавателят трябва да определи дали ще фокусира конференцията върху 

оценяването на обучаемите, върху обучението им или комбинация между двете. Той трябва да 

определи също така и ролята на участниците – дали ще бъдат пасивни слушатели, дали ще 

представят нещо свое, дали ще оценяват и т.н. Изборът на подходящ софтуер също е от важно 

значение за постигане целта на конференцията. 

По време на самата конференция преподавателят най-напред се свързва с външния източник и 

прави въведение в темата. След това първият учащ от групата прави кратко представяне. Външният 

източник задава въпрос от предварително подготвен списък. Обучаемият отговаря и външният 

източник или задава въпрос, свързан към първия, или преминава към следващия въпрос от списъка. 

“Идеалната” конференция представлява интерактивно обсъждане на задаваните въпроси и обмяна 

на идеи. По време на конференцията преподавателят може да си води бележки или да попълва 

предварително подготвена таблица за оценяване на изпитвания. Целият този процес се повтаря 

след това за следващия обучаем. 

В след-конферентната фаза преподавателят заедно с външния източник преминава към оценяване 

на обучаемите. Външният източник изказва своите впечатления от нивото на знания на дадения 

обучаем и преподавателят го оценява, опирайки се на своето мнение и на становището на външния 

източник. Преподавателят взима под внимание всички специфични за обучаемия знания и умения 

(добри или лоши), за да ги обсъди по-късно с него. Този процес на оценяване се повтаря след това 

за всички останали обучаеми. 



181 

 

 

Контекстната задача е друг модерен метод за оценка.  

Контекстната задача е задача, при която известното или данните са описание на конкретна 

житейска ситуация, свързана със знанията и опита, които обучаемите имат. В технологията 

например този метод може да се приложи към теми, като дизайна на раменния продукт. Можете 

да започнете, като покажете колекция от модни продукти за рамо, в които вече е приложено 

моделиране, а също така е препоръчително да поканите обучаемите да разработят няколко от 

своите възможности. Основното в тази задача е да се посочи, че за да създадат всички стилове, 

предложени от обучаемите, те ще се нуждаят от знанията, които вече имат, за проектиране на 

основата на раменния продукт.  

Портфолио – една иновационна форма за изпитване и оценяване 

Портфолиото е набор от учебни материали, които се събират чрез взаимодействие между 

обучаемите и преподавателите и са индикатор за развитието на обучаваните. 

Портфолиото на обучаемия е представителна или избрана колекция от учебни продукти, която 

документира работата на обучаемия както по време на час, така и извън учебното време. 

Портфолиото е целенасочена колекция от учебни задания, която показва усилията на обучаемите, 

техния прогрес и постижения. Тя трябва да включва участие на обучаемия в подбиране на 

съдържанието на портфолиото, критерии за оценка и доказателства за влиянието върху обучаемия. 

Имайки предвид посочените дефиниции може да се обобщи, че портфолиото е систематично и 

организирано събиране на учебни материали, подчинени на определена цел, които са индикатор 

за работата на обучаемия в учебната стая и у дома и предоставят информация за неговите 

постижения и отбелязано развитие в процеса на обучение. 

Портфолиото може да съдържа рисунки, снимки, видео и аудио касети, писмени работи, тестове, 

данни за самоанализ и саморефлексия на обучаваните. Папката с материали изпълнява функцията 

на доказателство за обучителното развитие. Тя е подчинена на строго определена цел, колекция от 

данни, подбрани чрез адекватни на тази цел критерии. В колекцията се включват –участие на 

обучаемия в подбрано съдържателно поле, критерии за подбор на материалите, критерии за 

оценка, данни за саморефлексия на обучаемия. 
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С използването на портфолиото оценяването играе много по-различна роля. Много по-голяма част 

от работата на обучаемите се оценява чрез самооценка, а не оценка от обучителя. Оценката, 

следователно, става все по-формираща в процеса на обучение с използване на портфолио. 

На много от преподавателите, при първо запознаване с портфолиото, то е било представено като 

нова, по-добра техника за оценяване и за мнозина това е и най-голямото му предимство. 

Портфолиото дава възможност да се оценяват по по-надежден начин резултатите от учебната 

дейност. С използването на портфолиото могат да се преодолеят основните недостатъци на 

традиционните методи и форми за оценяване. 

При използване на портфолио, от друга страна, развитието на отделния обучаем е в центъра на 

вниманието. Ако обучаемите избират материали за собственото си портфолио, тези колекции 

включват обекти, които са важни за самите тях и представляват нещо като учебен автопортрет. 

Освен това портфолиото разширява възможността на обучителя да осъзнае обучаемия като 

личност. Чрез коментарите си относно своята работа, много участници ще дадат на преподавателя 

възможност да погледна на тях като „хора”, с надежди и мечти, тревоги и страхове. Би било по-

трудно за обучителя да мисли за обучаемия само в академичен аспект, ако е запознат с техните 

виждания и интереси. 

Може да се приеме, че такава система за оценка прави обучаемите активни участници в 

образователния процес, способни съзнателно да изграждат своите образователни дейности от 

целеполагане до саморефлексия и да извършват продуктивни и творчески дейности. 

За да бъде оценяването автентично, то трябва да е проектирано така, че да отговаря на 

определените от професионалната сфера очаквани резултати – т.е. да оценява реалните умения на 

обучаемите за пригодност в работна среда. Единствено автентичното, базирано на практически 

задачи оценяване, може да даде представа за овладяването на комплексни умения. За да е 

ефективно, то трябва да бъде ориентирано към обучаемия, гъвкаво, функционално и със солидна 

академична основа. Автентичното оценяване трябва да въвлича обучаемите в разнообразни 

дейности, да ги насърчава да прилагат интердисциплинарни знания и да замени напълно нагласата 

за теоретично наизустяване и възпроизвеждане на „тестови знания“. Автентичната оценка се 
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основава на директно наблюдение на представянето на обучаемия при изпълнение на стойностни 

интелектуални задачи. 

Алгоритъм за оценяване 

За да бъде приложена успешно автентичната оценка в обучението по дадена дисциплина е 

препоръчително да бъде разработена система за оценяване, основана на следните подходи: 

квалификационен – да осигури максимално реализиране на квалификационната характеристика на 

изучаваната специалност; компетентностен – да съдейства за формирането на компетенции и 

компетентности, адекватни на образователното направление и необходими на обучаемите за 

тяхната успешна професионална реализация; личностен – да позволи формирането на личностни 

качества, необходими за бъдещата професионална дейност на обучаемите. 

Обучаемите са предварително запознати, както със системата за оценяване и с критериите 

(отразяващи точно компетентностите и съответните към тях компетенции, чието формиране и 

развитие е цел на провежданото обучение), по които ще се извърши тяхното оценяване. 

Критерийното оценяване е процес, основан на сравняване на учебните постижения с точно 

определени, колективно изработени и своевременно известни на всички обучаеми критерии, 

съответстващи на целите, очакваните резултати и съдържанието на обучението, и способстващи за 

формирането на техните познавателни компетентности. Подобен подход въоръжава обучаемия с 

ясен алгоритъм на основанията за формиране на неговата оценка, по който той може сам да 

определи нивото на успешност на своето обучение и да очертае сам своята индивидуална 

образователна траектория. При критерийното оценяване обучаемите не се съпоставят един спрямо 

друг, а се сравнява тяхната работа с критерия (еталона, образеца на нейното отлично изпълнение) 

или с техни предходни образователни постижения – така може да се проследи настъпилия прогрес. 

Предизвикателства при приложението на автентичната оценка 

Освен неоспоримите си преимущества, успешното интегриране на автентичното оценяване в 

компетентностно ориентираното обучение крие редица предизвикателства. Проблемите с този вид 

оценяване са свързани предимно с надеждността. За да бъде оценяването надеждно, то трябва да 

генерира едни и същи резултати всеки път, когато се провежда или различните измерители да дават 

една и съща картина за представянето на обучаемите. „Тъй като интегрираното оценяване включва 
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сложни задачи с много променливи, то отсъждането за цялостното качество на представянето е по-

скоро отворено за интерпретации, отколкото оценяването с по-опростена задача“. Оттук 

произтичат и редица действителни методически и практически трудности при разработването на 

достатъчно обективни, надеждни и валидни инструменти за оценка на широкия спектър от ключови 

компетентности и компетенции, които се очаква да придобият или развият обучаемите, в резултат 

от проведено компетентностно ориентирано обучение. 

Интердисциплинарният, многоизмерен, комплексен характер на базовите компетентности, 

превръща опитите за тяхното концептуализиране и операционализиране в сериозно изпитание. 

Компетентността е сложно, комплексно личностно образувание, интегрална характеристика на 

качествата на личността, способност да се действа резултатно при справяне с дадена задача или 

проблем. В този смисъл, тя трудно може да се операционализира и затова нейното оценяване 

трябва да се извърши само в определен контекст, на основата на действително постигнато 

ефективно изпълнение на дадената задача или дейност, а не като постигане на предварително 

зададен образователен стандарт. Това понякога се оказва изключително трудно в рамките на 

определения хорариум и в границите на една учебна дисциплина. 

Автентичното оценяване предполага разработване на система за оценяване и критерии за оценка 

на съответните умения и компетенции и едва след това подбиране на подходящи учебни 

материали, които да подпомогнат формирането на тези умения и компетенции. Оптимална 

реализация на модел за автентична оценка би била основана на колаборация между 

преподавателите не само по един и същ учебен предмет, а и по сходни дисциплини, за да има 

възможност да се създадат инструменти за цялостно, хармонично оценяване и формиране на 

дадено умение или компетенция в тяхната завършеност. Подобен подход, обаче, би срещнал 

административни и логистични трудности и за момента е трудно приложим. 

Проектен метод на оценяване 

Една от продуктивните педагогически технологии не само за оценяване, но и за обучение е методът 

на проекта. Я.И. Кузминов подчертава, че „адаптирането на обучението към реалността може да се 

осъществи само на базата на нови педагогически технологии“, включително „нарастващо разчитане 
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на независимо търсене на информация“. Преподавателят трябва да действа както като организатор 

на проекти, така и като консултант при тяхното изпълнение.  

По определение проектът е съвкупност от определени действия, документи, предварителни 

текстове; замисъл за създаване на реален обект и предмет; за създаване на различен по рода си 

теоретичен продукт. Това винаги е творческа дейност. 

Какви са възможностите на „проектния метод” в образователния процес? Той дава възможност за 

развиване на творческото мислене на обучаемите. Отстранява  доминиращата роля на 

преподавателя в процеса на усвояване на знания и опит.  

Съвременният проект е дидактическо средство за активиране на познавателната дейност, за 

развиване на креативност и същевременно за формиране на определени личностни качества. 

Методът на проектите е педагогическа технология, която е насочена не към интегриране на 

фактически знания, а към тяхното използване и придобиване на нови такива. Активното включване 

на обучаемия в създаването на едни или други проекти му дава възможност да овладява нови 

начини на човешка дейност в социо-културната среда. 

Всичко, което обучаемите правят, те трябва да правят сами (сами, в група, с учител, с други хора): 

да планират, да изпълняват, да оценяват и, разбира се, да разбират защо го правят: 

- да откриват същността на учебния материал; 

- да осъществяват целенасочена дейност; 

- да се обучават, като смесват непрекъснатата промяна на живота и издигането му на по-

високи нив. 

Участниците в обучението трябва да се научат да съчетават своята дейност с тази на другите, да 

намират, да набавят знания, необходими за изпълнението на проекта, и по този начин, решавайки 

своите житейски задачи, изграждайки отношения един с друг, те получават необходимите знания, 

при това самостоятелно или съвместно с другите в групата, като се концентрират върху материята. 

Компетенциите, които се придобиват по проектния метод са: ентусиазъм в работата, интерес, 

връзка с реалния живот, разкриване на водещи позиции, научна любознателност, умение да 

работят в екип, самоконтрол, по-добро затвърдяване на знанията, самодисциплина. 
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В основата на метода е развитието на познавателни и творчески навици, умения самостоятелно да 

изграждат на собствените знания, умения за ориентиране в информационното пространство, 

развитие на критичното мислене. 

Методът на проектите винаги е насочен към самостоятелна дейност. Тя може да бъде 

индивидуална, по двойки, по групи, която обучаемите изпълняват в продължение на определен 

период от време. Този подход естествено се съчетава с груповия подход към обучението 

(cooperative learning). 

Методът на проектите винаги предполага решаване на някакъв проблем, който предвижда 

използване на различни методи, от една страна, а от друга интегриране на знания, умения от 

различни области на науката, техниката, технологията, творческите области. Работата по метода на 

проектите предполага не само наличие и осъзнаване на проблем, но и самия процес за неговото 

разкриване, разрешаване, което включва ясно планиране на действия, наличие на замисъл или 

хипотеза за решаване на този проблем, ясното разпределяне на роли (ако се има предвид групова 

работа), т.е. задачи за всеки участник при условие на тясно взаимодействие. Всички резултати от 

изпълнените проекти трябва да бъдат, както се казва, „осезаеми”, предметни, т.е. ако това е 

теоретичен проблем, очаква се конкретното му решение, ако е практически, конкретен практически 

резултат, който е готов за прилагане. 

„Всичко, което научавам, знам за какво ми е необходимо и къде, и как ще мога да използвам тези 

знания” - това е основната теза на съвременното разбиране на метода на проектите.  
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