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Предговор 

През 2010-та година Сдружение „Център за здравни стратегии и програми” стар-

тира изпълнението на проект за създаване на възможности за онлайн обучения в сферата 

на здравеопазването. Този проект беше подкрепен от Програма „Превенция  и контрол 

на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и 

малария, чрез Министерство на здравеопазването. За тази цел бяха поканени опитни пре-

подаватели от СУ „Св. Климент Охридски”,  които разработиха модули за онлайн обу-

чение.  

През периода 2010-1012 бяха обучени над 100 човека,  лекари и специалисти по 

здравни грижи, преподаватели по „Здравно образование” в училища, представители на 

РЗИ, представители на общини и НПО, работещи с целевите групи. Те придобиха ос-

новни компетенции за работа в електронна среда за цел популяризиране на информация, 

неформално обучение и самообучение на здравна тематика; работа с достъпен софтуер 

за създаване на материали за електронно обучение; разработване на собствен проект за 

електронно обучение в конкретната област за целите на здравното образование.  

Този проект продължава и през 2013 година, като целта е създаване на Национа-

лен обучителен и информационен център, разработващ модули за онлайн обучение на 

специалисти от здравната система, социални работници, преподаватели в училища, ко-

лежи и университети,  представители на НПО и др. Провежданото вече 3 години обуче-

ние и анализът на изготвените и проведени анкети показаха повишаване на знанията и 

практическите умения при създаване на онлайн лекционни материали.  

Успехът на проведените обучения доказа, че приложението на онлайн обучителни 

модули като иновативна за България практика е ефективно и следователно е необходимо 

да бъде подкрепено и развивано. Нашата визия за това развитие е, че то следва да се 

осъществява както чрез пряко обучение на специалисти, подготвящи лекционни матери-

али и създаване на нови обучителни курсове за лекари, медицински сестри и зъболекари, 

така и чрез споделяне на установените добри практики чрез Ръководство за електронно, 

дистанционно и уеббазирано обучение за целите на здравното образование. Основната 

цел на настоящото обучително ръководство е разширяване на аудиторията и изграждане 

на практически уменията за създаване, разпространение и обсъждане на здравна инфор-

мация.  

И накрая, но не на последно място, искам да изкажа специални благодарности за 

проявения професионализъм и всеотдайност на всички, които работиха по настоящото 

ръководство и направиха възможно изпълнението на проекта: инж. Анелия Кременска, 

инж. Вера Пангалова и г-н Добрин Ташев, както и на целия екип на Сдружение „Център 

за здравни стратегии и програми” и експертите от Министерство на здравеопазването, 

работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. 

 

инж. Долли Петрова- секретар на Сдружение „Център за здравни стратегии и програми” 

юни, 2013 г. 
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Въведение 

Електронното обучение във всичките му форми се прилага все повече в съвременното 

образование. Потенциалът му за осигуряване на достъп от всяко място, по всяко време 

до разнообразна информация, комуникация и подкрепа от съмишленици и експерти, 

както и получаване на обратна връзка е безспорен, особено в областта на здравеопазва-

нето, където преобладават чувствителни теми за здраве, заболявания и превенция.  

 

Настоящото Ръководство осъществява точно тази връзка – между потенциала на съвре-

менните технологии за обучение и тяхното реално приложение в здравната практика. То 

се базира на проведените 7 обучения, с повече от 100 специалисти от различни области: 

учители, инспектори, здравни и социални работници, представители на неправителст-

вени организации. Обученията се проведоха в периода 2010 – 2012 година. След всяко 

обучение беше търсена обратна връзка от участниците, с помощта на която вяха внесени 

промени и подобрения както в структурата, така и в съдържанието и подбора на матери-

али. Огромният успех на начинанието доведе до идеята за създаването на структурирано 

Ръководство, което да надгради над предлаганите по време на обученията работни лис-

тове. 

 

Ръководството е на модулен принцип и следва структурата на проведените обучения, 

което позволява да се използва за самостоятелна работа. Всеки модул е разделен на 6 

секции. Секции от 1 до 4 съдържат обучителни блокове по конкретна тема от съдържа-

нието, с интегрирани дейности във връзка с тях, така че да се осигури интерактивност. 

Реално разработен пример за изпълнение на дейностите, взет от конкретно обучение, мо-

жете да намерите в секция 5. Секция 6 представя задачи за самоподготовка – за затвър-

ждаване и подготовка за следващия модул, така че тази секция е особено важна за нап-

редък в обучението и оценяване на постигнатото. За улеснение на работата по задачите 

и дейностите Ви предлагаме примерни шаблони (приложения 1-5). 

 

Желаем Ви интересно и ползотворно обучение! 

 

С усмивка: 

 

Авторите  
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Представяне на ръководството 

Огромният напредък в развитието на съвременните технологии често остава неизползван 

в пълния му потенциал в обучителните практики, включително и в тези, свързани със 

здравно образование. Разбира се, има много причини за това, но може би най-честата е 

недостатъчната информация за принципите, които стоят зад прилагането на техничес-

ките средства за обучение. С помощта на педагогически средства и обща осведоменост 

за това какво предлагат конкретни технологии, може да се реализира интерактивно, за-

нимателно и осигуряващо анонимност (когато е необходимо) обучение. И за тази цел не 

е нужно да сме програмисти или да познаваме в детайли всяка от постоянно появяващите 

се програми или технологии!    

 

С това ръководство целим  да запознаем професионалисти в сферата на здравното обра-

зование по един приятен и интерактивен начин с възможностите на съвременните техно-

логии за създаване, разпространение и обсъждане на здравна информация с потенциални 

потребители. С помощта на натрупания опит в реални обучения, Ви предлагаме теоре-

тична и практическа подготовка как да достигнете до по-широка аудитория, как да спес-

тите време и средства с помощта на електронните средства и Интернет. 

 

Задачите, които сме си поставили, са организирани в три главни направления:  

• Общо представяне на съвременните технологии и техния образователен потен-

циал за целите на здравното образование; 

• Какви са принципите, критериите и моделите за подбор, дизайн и разпростране-

ние на информационни ресурси; 

• Как да развием практически умения за избор и прилагане на подходяща техноло-

гия за здравно образование. 

 

С помощта на Ръководството, Вие ще: 

 

Научите за: образователните и технологичните възможности на съвременните техноло-

гии и свързаната с това терминология; теоретичните основи, видовете и добрите прак-

тики в електронното обучение в контекста на здравното образование; принципи, модели 

и етапи на разработване на електронни материали, курсове, дискусионни групи и др.  

 

Можете да: търсите, оценявате и обработвате информация за нуждите на здравното об-

разование; създавате дизайн на електронни дейности и модули за различни форми на 

електронно и дистанционно обучение; работите с Интернет-базиран и локален софтуер 

за създаване на материали с цел популяризиране на информация, неформално обучение 

и самообучение на здравна тематика; работите в електронна среда за създаване на раз-

личните форми на електронно обучение; разработвате собствен проект за електронно 

обучение в конкретната област; общувате, тествате и давате обратна връзка с помощта 

на електронни средства при осигуряване на конфиденциалност и достоверност на резул-

татите. 

 

Ръководството  е предназначено за работещи в различни професионални сфери в об-

ластта на здравеопазването, работата на които е свързана с разпространението на здравна 



 
7 

информация, консултиране на потребители, обучение на професионалисти и др. Подхо-

дящо е за всеки с минимална компютърна грамотност – необходимо е да можете да пол-

звате продуктите на MS Office, имейл услуги, търсене на информация в Интернет (из-

ползване на търсещи машини). Потенциални потребители са здравни и социални работ-

ници, специалисти в областта на социалните и педагогическите услуги, обучители на 

професионалисти в сферата на здравеопазването и социалните дейности, педагози, пси-

холози, дефектолози и др., както и работещи в други области, с интерес към електрон-

ното обучение.  
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Модул 1 

Основи на електронното обучение 

В този модул ще намерите общи характеристики на съвременните педагогически пара-

дигми от гледна точка на интегрирането на технологиите в тях. Разглеждат се и българ-

ски разработки в областта и приложението им. Въвеждат се основните понятия и дефи-

ниции в областта на електронното учене и обучение, ученето през целия живот, характе-

ристиките на обучението подпомагано от технологиите, позитивните и проблематичните 

аспекти на прилагането му.  

Практическата част на модула включва създаването на описание на конкретно обучение 

за целите на здравното образование. 

1. Блок Запознаване с нас  

Кратка визитка: Кои сме ние? 

 

1.1. Анелия Кременска 

Инженер, магистър лингвист, доктор по Педагогика, главен асистент в СУ „Св. Кли-

мент Охридски“ по Методика на уеббазираното обучение по чужд език. Специализира 

към: Институт по образованието, Лондон, (Англия) 2010 г, Франкофонската универси-

тетска агенция (AUF) и Софийския университет, 2007 г., NILE – Институт по лингвис-

тика - Норуич (Англия), в рамките на проекти I*Teach, TenCompetence, TOIL и др. 

От 1998 г. разработва електронни, уеббазирани и дистанционни материали и курсове 

за преподаване по и на английски език, Аудио-визуални технологии в образованието, 

както и за обучение на обучители в използване на технологиите в преподаването и уче-

нето. Автор и съавтор на три монографии и над 30 статии и студии в областта на елект-

ронното обучение. Има редица участия в международни конференции и в над 10 проекти, 

свързани с електронното обучение.  

 

1.2. Добрин Ташев 

Бакалавър по информатика, магистър на Софийски университет „Св. Климент Охрид-

ски“, системен администратор 

 

1.3. Вера Пангалова-Иванова 

 
Вера Пангалова-Иванова – магистър по химия, преподавател с над 20 години стаж, с 

I-ва ПКС, дипломиран специалист „ИКТ в образованието“, съавтор на учебници по хи-

мия и ООС,  автор на електронни курсове и на редица статии по проблемите на елект-

ронното обучение.  През 2010г. е удостоена с 1-ва награда  „Учител – иноватор“ на ДИУУ 

СУ „Кл. Охридски“ за разработките си в областта на електронното обучение. Докторант 

на СУ „Кл. Охридски“ в научно направление Педагогика – Електронно обучение. Дъл-

гогодишен базов учител на СУ „Кл. Охридски“. 
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1.4. Ресурсно- информационният център по СПИН  

Ресурсно-информационният център по СПИН е създаден в рамките на проект, изпъл-

няван от Сдружение „Център за здравни стратегии и програми”, подкрепен от Минис-

терство на здравеопазването - Програма "Превенция и контрол на ХИВ / СПИН". Пред-

вид факта, че България се намира в регион с бързо нарастваща епидемия от ХИВ е необ-

ходимо да се приемат незабавни ефективни мерки за предотвратяване на нарастване на 

разпространението на ХИВ. С оглед на това, основната цел на Ресурсно- информацион-

ния център е да създаде и поддържа интегрирана информационна система, която да за-

доволи нарасналите нужди от информация по проблемите на превенцията на 

ХИВ/СПИН и предоставянето ѝ на заинтересовани организации и групи от населението.  

Систематизираната и актуализирана информация ще подпомогне подобряването на 

координацията между отговорните институции, организирането и реализирането на ре-

дица инициативи с цел повишаване нивото на информираност сред потребителите и на-

маляване на стигмата по отношение на хората, живеещи с ХИВ/СПИН. Обученията, про-

ведени от Ресурсно-информационния център са изключително успешни и необходими. 

Този извод дава основание да се твърди, че на базата на натрупания опит, е възможно да 

се обучат потенциално неограничен брой обучители, като се създаде възможност за спо-

деляне на създадените в резултат на обучението материали.  

 

Ето едно от мненията на участник в семинара:  

 

„Важно е в такъв курс да вземат участие представители на централната админис-

трация и местната власт, които са отговорни за решенията относно съдържанието 

на учебните програми и включването на здравното образование в учебното съдържа-

ние. Препоръчително е да има присъствие както на преподаватели от учебни заведения, 

така и на психолози и експерти, които са запознати с материята и могат да предста-

вят коректно, професионално, разбираемо и съдържателно сложната тема за риско-

вете в сексуалното поведение на младите хора. Благодаря за възможността да участ-

вам! Весели и светли Коледни и Новогодишни празници!!!”  
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2. Блок Въведение в електронното обучение: основни понятия 

2.1. Защо да използваме технологиите в обучението? 

 

Фигура 1 Защо технологии? 

Младежите днес, особено родените след 1990 г, принадлежат на едно поколение, 

родено в ерата на компютрите и информационните и комуникационни технологии, така 

нареченото поколение на „родените в цифровата ера” (digital natives), „поколението Wi-

Fi” или „поколение на Глобалната мрежа”. С други думи, днес обучаемите не са такива, 

за каквито са създадени обученията, информационните материали и помагала. В същото 

време много от обучаващите често игнорират технологиите като средство за здравно об-

разование, използват материали и форми на обучение, които не съответстват на потреб-

ностите, уменията и интересите на тези, които обучават. Изводът е, че за успешното обу-

чение е важно не просто да интегрираме технологии като заместим една медия с по-съв-

ременна, а да осигурим подходящо учебно съдържание и указания за работа, които да са 

адекватно представени с помощта на най-подходящите технологии.   
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2.2. Съвременното състояние на въвеждането на технологиите в образованието.  

 

Фигура 2 Какво могат технологиите 

2.3.  Основни понятия. Сравнение и дефиниции 

Дейност 1: Как бихте обяснили следните понятия:  

Онлайн обучение 

Електронно обучение 

Дистанционно обучение 

Уеббазирано обучение 

Мобилно обучение 

Смесено обучение 

Ресурсно-базирано обучение  

Интерактивно обучение  

Има ли разлика между тях? В какво? 
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Фигура 3 Понятия свързани с технологиите в обучението 

Отговори:  

Дефинициите за всеки един от посочените термини са много, като с напредъка на техно-

логиите често получават и нови измерения. Предложените по-долу отговори представят 

някои принципни характеристики на всяко от понятията и не претендират за изчерпател-

ност. За повече информация виж предложената библиография. 

Електронно обучение – всяко обучение, при което се използват електронни средства в 

каквато и да е степен. 

Ресурсно-базирано обучение е интегриран набор от стратегии, които целят да развиват 

ориентирано към обучаемия обучение в контекста на широка достъпност, осъществявано 

чрез специално създадени учебни материали (ресурси) и интерактивни медии и техноло-

гии (Scot, 2003). 

Уеббазирано обучение/Онлайн обучение - вид електронно обучение, което се осъщес-

твява чрез Мрежата. 

Дистанционно обучение - е това, при което обучаемият и обучаващият са на разстояние 

във времето и/или пространството един от друг.  

Мобилно обучение – вид електронно обучение, при което се използват мобилни техно-

логии.  
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Смесено обучение – добре обмислена комбинация между присъствено и онлайн обуче-

ние (Гарисън и Воън, 2008).  

Интерактивно обучение – обучение, в основата на което е взаимодействието на обуча-

емия с учебния материал, с другите обучаеми, с преподавател и експерти.  

Общото при всички понятия е ориентираното към обучаемия учене и конструкти-

визма като основен принцип при дизайна на който и да е от тези видове обучение. Както 

се вижда, тези термини поне отчасти се припокриват, като разликите са най-често в из-

ползваната технология и произтичащите от това акценти в дизайна на обучението. Нап-

ример, смесеното обучение в повечето случаи се провежда с помощта на уеббазирани 

учебни среди, в този смисъл е и уеббазирано. Най-общото и най-често използваното по-

нятие в ежедневието е електронно обучение. Затова тук ще се придържаме към него, като 

конкретизираме в случаите, в които разликите са съществени за решаването на конкретен 

проблем от практиката.  

3. Блок Принципи и характеристики на електронното обучение 

3.1. Принципи и характеристики  

Основен принцип при електронното обучение е мотивирането на използването на 

технологии – с какво подпомагат обучаемите, доколко са подходящи и т.н. Изборът на 

това дали и доколко да ги използваме, както и кои технологии да интегрираме, зависи 

най-вече от това към кого е ориентирано обучението и какви са неговите цели. Вторият 

много важен принцип е целенасочена и основна промяна на дизайна на обучението така, 

че технологиите да се използват ефективно. С други думи, не просто да заменим една 

медия с друга, а да оптимизираме ангажираността на обучаемите като използваме пъл-

ноценно и адекватно подходящи технологии.   

Много често при обученията се сблъскваме с многобройни и много разнородни обу-

чаеми – често на различна възраст, с много различна социална среда, с различни пред-

ходни знания и умения, таланти  и интереси. За да отговорим на потребностите на всеки 

един, да осигурим възможност всеки да учи със собствено темпо и според собствения си 

стил на учене, можем да създадем различни материали и дейности, съдържащи една и 

съща информация. Така се осигурява автономност на обучаемия – да избере подходя-

щия за него или нея материал, в удобен момент, на удобно място.  

За реализацията на такова обучение помага отвореността,  която осигуряват техно-

логиите, т.е. използването на електронни формати за доставяне и обмен на инфор-

мация. Колкото по-достъпни стават всевъзможни технически устройства и програми, 

толкова повече формати могат да се ползват дори и при ограничени средства.  

Да разгледаме две понятия, които са тясно свързани с тези разнообразни формати: 

модалност и медия.  

Модалността в психологията се разглежда като начин, по който се създава смисъла 

– когато виждаме (зрителна), докосваме (тактилна), движим се (кинетична), чуваме (слу-

хова), подушваме (обонятелна) и т.н.  

Смисълът – т.е. как разбираме даден факт от заобикалящата ни действителност, в 

общия случай се предава в повече от една модалност – например, когато някой говори, 

ние следим с очи говорещия и жестовете му, чуваме интонацията, освен самите думи, 
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възприемаме облеклото му и цветовете на това облекло и т.н. В този смисъл, взаимодейс-

твието се осъществява мултимодално. Технологиите ни помагат тази мултимодалност 

да се пренесе във времето и разстоянието – например, с помощта на интернет едно съоб-

щение може да се чуе както е казано или да се види на заснет кадър, като не сме ограни-

чени само до написан текст. 

Сега нека си представим този параграф под формата на разпечатан лист. Ако същият 

текст се постави на уебстраница, той ще изглежда, ще се достъпва и ще се чете по разли-

чен начин. А ако се прочете и запише – може да бъде изпратено като гласово съобщение 

по телефон, или да бъде качено в You Tube. Какво се е променило? Съдържанието (т.е. 

смисълът) е един и същи, но е поднесен с различна медия. Така медия, това е средството, 

с което модалността достига до нас – хартията, екрана, радиото, уебстраницата.  

Очевидно е, че някои медии са по-подходящи от други за предаването на конкретна 

модалност. Например, една песен на лист хартия ще загуби голяма част от очарованието 

си за хора, които не са музикални специалисти, а дори и музикант по-скоро ще си я зата-

наника.  

 

Фигура 4 Медия и модалност 

Q Как могат да се приложат технологиите тук?  

Днес те предлагат всевъзможни медии, комбинации от тях, при това в мобилна и 

достъпна форма. Те създават „обем“ на информацията – например, един документ с хи-

первръзки към различни ресурси дава възможност за нелинейно ѝ поднасяне. Така урок 

представен като текст в книга ще се възприеме по съвсем различен начин, ако същото 

съдържание се направи на работен лист, с илюстрации и хипервръзки към подходящи 

ресурси. Такова мултимодално и мултимедийно представяне би увеличило ангажира-

нето на всички сетива, съответно би довело до по-голям интерес и по-висока степен на 

разбиране и запаметяване на преподаваното. Ако към това добавим и дейност, в която 

новополученото знание да се употреби – разбирането преминава в усвояване и умение за 

прилагане.   

QUOTE: Една стара китайска поговорка гласи: Кажи ми и ще забравя, покажи ми 

и ще запомня, накарай ме да го направя – и ще го разбера.  

Самите програми и апаратура, обаче, не могат да поддържат обучението без подхо-

дящи, създадени адекватно материали, дейности и курсове.  

Q Как да си изберем подходящата технология за нашето обучение?  

Точна рецепта, разбира се, няма. Нито е възможно да се даде едно „най-добро“ ре-

шение. Изборът правим ние, като вземем предвид кои са нашите обучаеми (пол, възраст, 

социално положение и т.н.), какво искаме да им представим и с каква цел, с какви тех-

нически средства сме обезпечени, на какви знания, помощ и време за подготовка можем 

да разчитаме.  

В следващата таблица е представена класификация на медиите според задачите, ко-

ито могат да изпълняват, като са дадени „традиционни“ и електронни варианти (по Ло-

рилард, 2003, в Бийтъм, 2009). Така можем да направим оптимален, информиран избор 
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на медия както за конкретната модалност, която ни е нужна, така и в зависимост от това 

кого обучаваме.  
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Таблица 1 Медии и приложението им за обучение (по Lorillard, 2003). 

Вид 

медия 

Задачи, които могат да се поддържат от 

тази медия 

„Традиционни“ 

примери 

Електронни и мобилни 

примери 

Н
ар

ат
и

в
н

а 
 

Задачи, които включват представяне 

Значителна част от формалното обучение за-

виси по-скоро от взаимодействие с репрезен-

тации, отколкото с „реалния свят“, напр. с 

текст, математически представяния, диаг-

рами. Наративните системи могат да се из-

ползват за възприемане (рецепция) на изобра-

жения, звук, текст и т.н.; те могат да се полз-

ват за създаване (продукция) на нови изобра-

жения, звук, текст и т.н. тъй като обучението 

изисква участието в дейност, обучаемите не 

бива твърде дълго да са поставени в положе-

ние на реципиенти, без да създават свои соб-

ствени репрезентации. Тяхното участие може 

да се формулира като задачи за разбиране 

(comprehension), напр. бележки, мисловни 

карти (mind maps), презентации в час или от-

говори на въпроси за разбиране. 

Наративните средства могат да са споделени 

между преподавателите и студентите, така че 

да се осигури възможност за групова работа 

и взаимодействие, напр. уики  

Пасивни (рецеп-

тивни, за възприе-

мане): книги, спи-

сания, работни 

листове, слайдове 

(снимки), диаг-

рами 

 

Активни (за про-

дукция): традици-

онни средства за 

писане и рисуване 

 

За пасивни и ак-

тивни едновре-

менно: черна 

дъска, бяла дъска, 

дъска за рисуване  

Пасивни (рецептивни, за 

възприемане): текст на ек-

рана, изображение, видео 

файлове, PowerPoint пре-

зентации, DVD-та, уебст-

раници, анимации, инте-

рактивни тестове тип Hot 

Potatoes… 

Активни (за продукция): 

средства за създаване на 

уеб и мултимедийни мате-

риали, текстообработващи 

програми и такива за об-

работка на изображения, 

PowerPoint, аудио и видео 

записващи и обработващи 

средства ... 

За пасивни и активни ед-

новременно: електронни 

бели дъски, уики, блогове, 

системи за съвместно пи-

сане/ рисуване... 

Потенциални предимства на електронните 

и мобилните технологии за възприемане и 

разбиране  

Достъп в удобно за обучаемия време и от 

удобно място 

Преодоляване на физически и сензорни проб-

леми с достъпа (адаптивни системи) 

Информацията, която е представена чрез по-

вече от една медия (напр. текст и изображе-

ние), се усвоява по-добре от обучаемите 

Поддържане – или проверяване – на предпо-

читанията на обучаемите за достъп до инфор-

мация (напр.  дали да е поднесена в последо-

вателност или холистично, визуално или тек-

стово) 

Разнообразие от начини на поднасяне на ин-

формация, с което се дава автономност на 

обучаемите и им се дава възможност да ос-

мислят собственото си учене 

Потенциални рискове на електронните и мо-

билните технологии за възприемане и разби-

ране 

Претоварване с информация 

Необходими са разнообразни умения за работа 

с информация 

Лесното създаване и разпространение на про-

дукти може да означава загуба на контрол 

върху качеството (напр. чрез интернет) 

Някои медии предполагат по-скоро пасивно, 

отколкото активно възприемане (рецепция), 

напр. „режи-сложи“ (cut and paste) вместо во-

дене на бележки  

 Потенциални предимства на електронните 

и мобилните технологии за възприемане и 

разбиране  

По-професионални резултати – може да бъде 

силно мотивиращо за някои обучаеми 

Продуктите лесно могат да бъдат разпростра-

нявани (напр. за оценяване, за взаимодейст-

вие, за рефлексия, за оценяване от колеги) 

Обучаемите са насърчавани да работят уве-

рено и креативно с новите технологии 

Придобиват се умения, които са „транс-

ферни“ – могат директно да се приложат в 

бъдещата професия 

Основава се на разнообразие от предпочита-

ния и умения на обучаемите 
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Вид 

медия  

Задачи, които могат да се поддържат от тази 

медия 

„Традиционни“ 

примери 

Електронни и мобилни 

примери 
К

о
м

у
н

и
к
а
ти

в
н

и
  

Задачи, които включват общуване между 

индивиди и групи 

Ценни, защото диалогът е основен елемент на 

ученето, независимо дали става чрез говорене, 

писане, рисуване, жестове или други канали 

(модалности) 

Асинхронната комуникация може да се изпол-

зва за въвеждане на осъзнато (базирано на 

рефлексия) учене и да позволи с времето да се 

генерират групово идеи. Синхронната комуни-

кация има предимството на незабавната реак-

ция и е силно мотивираща. Има тенденцията 

обучаемите да намират, че средствата за кому-

никация са лесни за използване. 

Синхронни: общу-

ване лице в лице – 

реч и жестове 

 

 

Асинхронни: пис-

мена обратна 

връзка, съобще-

ния, табло за 

обяви 

Синхронни: чат, видео 

конференция, мобилни 

телефони, съобщения 

тип SMS .... 

 

Асинхронни:  имейл, 

текст, дискусионни 

дъски, кореспондентски 

списъци, блогове, уи-

кита, видео и аудио съ-

общения... 

Потенциални предимства на електронните и 

мобилните технологии за задачи за синх-

ронно общуване  

Обучаемите трябва да общуват и да се редуват 

в ясна последователност. 

Използват се умения, различни от тези при го-

воренето. 

Диалозите лесно могат да бъдат записани за по-

късно разглеждане и рефлексия. 

Обучаемите трябва да мислят в движение и да 

отговарят незабавно на другите. 

Незабавният отговор е мотивиращ и генерира 

идеи. 

Добро средство за изграждане на общо мнение 

в групови задачи. 

Потенциални рискове на електронните и 

мобилните технологии за задачи за синх-

ронно общуване 

Необходимостта от незабавен отговор може да 

затрудни и притесни някои хора 

Потенциални предимства на електронните 

и мобилните технологии за задачи за асинх-

ронно общуване  

Достъпни в удобно време за обучаемия и от 

удобно място 

Комуникационните затруднения (недъзи) мо-

гат да се преодолеят с помощта на адаптивни 

технологии. 

Потенциални предимства на електронните 

и мобилните технологии за задачи за асинх-

ронно общуване  

Липсата на незабавен отговор влияе демора-

лизиращо на повечето обучаеми. 

 

 Потенциални предимства на електронните 

и мобилните технологии за задачи за асинх-

ронно общуване  

Достъп до разнообразие от диалогични ре-

сурси и възможности, например до експерти 

от друго място, обучаеми от други институ-

ции/държави. 

Обучаемите имат време да обмислят това, ко-

ето искат да кажат – има известни доказателс-

тва, че това води до по-пропорционално учас-

тие (напр. между различните полове). 

Диалозите лесно могат да бъдат записани за 

по-късно разглеждане и рефлексия. 

Подкрепя дългосрочна групова работа, напр. 

проектно-базирана. 
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П
р

о
д

у
к
ти

в
н

и
  

Задачи, които включват манипулиране на 

информация  

Ценни при изграждане на умения за анализ и 

прилагане 

На практика много интерактивни интерфейси 

използват продуктивни (зависими от данните) 

машини. Важно е да се прави разлика между 

двата вида, когато се създават обучителни дей-

ности, защото при продуктивните технологии 

обучаемите могат съзнателно да манипулират 

данните, като използват собствени параметри и 

протоколи. 

Характерни за 

предметната об-

ласт аналитични 

средства и прото-

коли, като напр. 

таблици с участия 

(логове), рамки за 

анализ на текста... 

Електронни таблици и 

други статистически 

средства 

Бази данни от всякакъв 

вид, напр. за управление 

на библиография 

Средства за качествен 

анализ 

Средства, характерни за 

предметната област, 

напр. конкорданси, кал-

кулатори 

А
д

ап
ти

в
н

и
  

Задачи, които зависят от постоянно адапти-

ране на въведеното от потребителя 

Ценни, защото обучаемите получават вътрешна 

обратна връзка в отговор на действията си. Съ-

четание от интерактивни и продуктивни системи 

ще се възприеме като адаптивна система, осо-

бено ако имат някаква сензорна реалистичност 

(например графичен интерфейс).  

Реални среди (по-

леви, лабора-

торни, работно 

място и т.н.), в ко-

ито обучаемите 

могат да взаимо-

действат с мате-

риалите 

Виртуални светове 

Симулации 

Модели 

Компютърни игри 

Интерактивни мултиме-

дийни обучителни мате-

риали (тип „туториал“) 

 Задачи, които зависят от постоянно адапти-

ране на въведеното от потребителя 

Такива среди могат да поддържат обучителни за-

дачи от експериментален тип, както и такива от 

тип за натрупване на опит, за развиване на уме-

ния от висок порядък (напр. решаване на проб-

леми, оценяване, изследване) на относително 

ниска цена и при намален риск. 

 компютърно-опосредст-

вано оценяване и обратна 

връзка 

Потенциални предимства на електронните и 

мобилните технологии за интерактивни за-

дачи 

Обучаемите придобиват умения за работа и уп-

равление на информация.  

Когато рутинните задачи са автоматизирани, фо-

кусът може да се измести върху задачите от ви-

сок ред.  

Задачите могат да се изпълнят в сигурна, защи-

тена и подкрепяща среда (напр. симулации на 

полева или лабораторна работа). 

Сложността на „реалния живот“ може да се мо-

делира в час. 

Обучаемите могат да получат незабавна и смис-

лена обратна връзка. 

Има данни, че интерактивността повишава мо-

тивацията. 

Потенциални рискове на електронните и 

мобилните технологии за интерактивни за-

дачи  

Обучаемите имат потребност от умения за 

справяне със сложни данни и информация, 

които обикновено не са част от програмите по 

дисциплините. 

Симулациите и моделите на данни не могат 

да заменят опита в реалния живот. 

Уменията, свързани с традиционните техно-

логии, могат да бъдат загубени, освен ако не 

се практикуват отделно. 

Автоматизираната обратна връзка и оценя-

ване могат да са по-малко мотивиращи и пер-

сонализирани за обучаемите от обратна 

връзка, дадена от човек. 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

и
  

Задачи, които дават отговор в зависимост 

от въведеното от потребителя 

Ценни при изграждането на умения за работа с 

информация и поддържат изследователски за-

дачи. 

Прави обучаемите по-активни в сравнение с 

наративните ресурси, като изисква от тях да 

търсят и подбират. Отделен клас интерактивни 

средства са тези за компютърно-опосредст-

вано оценяване, напр. викторини, където въве-

деното обикновено е отговорът  на студента на 

зададен въпрос и информацията е съответната 

обратна връзка. Друга новопоявила се възмож-

ност е тази за отчитане на мястото. 

Индекси, библиог-

рафски справки и 

текстове, ката-

лози, библиотеки  

Търсещи машини (тър-

сачки) 

Портали  

Викторини и други за 

компютърно-опосредст-

вано оценяване 

Системи за установяване 

на местонахождение 

(напр. GPS) 

Вид 

медия  

Задачи, които могат  да се поддържат от тази 

медия 

„Традиционни“ 

примери 

Електронни и мобилни 

примери 
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Анализът на данни и моделирането са все по-не-

обходими за много професии. 
И

н
те

гр
ат

и
в
н

и
  

Управление на дейностите за обучение 

Относително нов клас технологии, които под-

държат управлението на обучителни сесии и 

дейности, позволяват запис на постиженията и 

дават възможност на обучаемите да следят раз-

витието си и да правят планове за действие. 

Въпреки че не взимат директно участие в дей-

ностите, интегративните технологии позволяват 

дейностите да бъдат лесно организирани, управ-

лявани, записвани, представяни за обсъждане. 

Системите за комплексно оценяване може би е 

добре да бъдат класифицирани по-скоро като 

интегративни, отколкото само като интерак-

тивни. 

Портфолио, ста-

тистика на обуче-

нието, обучи-

телни планове/до-

говори 

Наблюдения, ка-

лендари, графици 

Записи на хартия 

Електронни портфолиа 

Виртуални учебни среди 

Софтуер за управление 

на задачи и време 

Системи за „Дизайн на 

обучение“ 

Системи за управление 

на оценяването 

Системи за запис на обу-

чението 

Потенциални предимства на електронните и 

мобилните технологии за управление на дей-

ностите за обучение 

Увеличава ефективността на управление на обу-

чението и занятията – може да се предостави на 

обучаемите. 

Може да подпомогнат обучаемите в управление 

на времето и задачите. 

Потенциални рискове на електронните и 

мобилните технологии за управление на 

дейностите за обучение 

Изискват се основни умения за използване на 

ИКТ преди обучаемите да могат да достъпват 

основните услуги. 

Фокусът върху интегрирането и администра-

тивната ефективност на системата може да е 

за сметка на педагогическите съображения. 

 Потенциални предимства на електронните и 

мобилните технологии за управление на дей-

ностите за обучение 

Интегрираните системи спомагат за развиване 

на чувство за принадлежност към институцията, 

когато обучаемите се регистрират. 

Подобрени възможности за наблюдение (мони-

торинг) на обучаемите, което може да си изпол-

зва за установяване на проблематични области 

Обучаемите притежават и имат достъп до исто-

рията на собственото им развитие като обуча-

еми 

Повишена справедливост и достоверност на 

системите за оценяване 

Потенциални рискове на електронните и 

мобилните технологии за управление на 

дейностите за обучение 

Идентичността на институцията може да е де-

финирана на базата на ИТ системите 

Начинът, по който обучаемите са представени 

като потребители, може да не отразява на-

пълно техните специфични разлики и потреб-

ности като обучаеми. 

 

 

3.2. Технологии за обучение. Предимства и ограничения  

Основното предимство на технологиите в обучението безспорно е гъвкавостта 

по отношение на време и място. Така се осигурява, освен възможност за допълнителен 

достъп до ресурси в извънучебно време, нещо изключително ценно - възможност за учас-

тие в програми на отдалечени (географски) институции (напр. дистанционно обучение). 

Този аспект е особено важен в контекста на здравното образование, където получаването 

на компетентна консултация и съдействие може да е от жизнено значение. При невъз-

можност да се пътува – физическа или финансова, електронният достъп до ресурси и 

експерти би могъл да е единственото решение за много хора. Така се предлага постоянна 

подкрепа от обучителя, от колегите и от външен експерт, като може да се гарантира 

висока степен на конфиденциалност, каквато при присъствено обучение или консулти-

ране е невъзможна.  

Достъпът до качествена информация има специфични измерения и за още една 

категория хора – тези с увреждания. Съвременните технологии дават възможност за 
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обучение на незрящи с помощта на четящи програми; хора с двигателни ограничения 

могат да учат от вкъщи; за хора със слухови проблеми визуализиращите програми могат 

да допринесат за по-лесно възприемане и т.н. Така, с използването на подходяща медия 

и модалност на практика се доставя равностойно и качествено обучение на хора със спе-

цифични потребности.  

Нещо повече, развитието на технологиите днес е достигнало етапа да не се изис-

кват много специфични умения за използването им – повечето програми разполагат с 

интуитивен интерфейс, т.е. връзката човек-машина се осъществява лесно и не изисква 

специализирана подготовка. При адекватно използване и създаване на добре описани 

указания за обучение – електронните курсове и материали са лесни за използване и от 

обучаемите, и от обучаващите.  

Отпада и ограничението на конкретен час и място за получаването на информация 

– всеки обучаем може да приложи индивидуално темпо и стратегия на учене за изпол-

зването на така създадените курсове.  

Самите материали и курсове могат да се прилагат многократно, без да изискват 

значителни допълнителни капиталовложения – веднъж направени, разпространението 

им е лесно, като възможността за обмен между преподаватели и институции дава 

безпрецедентна възможност за ползването на практически неограничени ресурси. По 

този начин можем да дадем достъп до подходящи допълнителни източници и мате-

риали. 

За ефективното използване на технологиите е важно да познаваме и техните ог-

раничения. Например, възможни са чисто технически проблеми, като  осигуряване на 

качествена връзка. Такъв проблем може да ни попречи за правилна организация на еле-

менти като синхронна комуникация (чат), въпреки че в България такива случаи са отно-

сително редки. Като технически може да се отчете и проблемът със снабдяването със 

специализиран софтуер – напр. за незрящи, за създаване на видеоматериали и т.н. Такъв 

софтуер може да се окаже непосилен за конкретна институция, като решение могат 

да предложат спонсори, проекти по програми и т.н.  

Друг проблем е липса на адаптирани готови програми, т.е. често сме в позици-

ята да създаваме курсове и материали сами, особено в случаите на участие на хора със 

специфични нужди. За успеха на такова обучение, разбира се, е нужно и познаване на 

начините за участие - важно е да предвидим време за предварително проучване на наг-

ласите и уменията на обучаемите, както и да подготвим подходящи инструкции и да оси-

гурим своевременна подкрепа при проблем. С други думи, дори и минималните изиск-

вания за компютърна и Интернет грамотност биха могли да се превърнат в сериозно 

препятствие за определени категории или за индивидуални обучаеми. В такива случаи е 

важна своевременна намеса и подкрепа, за да се предотврати изолиране и нежелание за 

работа. В този смисъл, помощта трябва да е добре планирана и съобразена с индиви-

дуалните особености на курса и обучаемите.  

В желанието си да представим колкото може повече от изобилието ресурси, често 

се случва … да “задръстим” курса: да го напълним с неизползваеми материали, които 

не са създадени за целите на електронното обучение или не са адаптирани за конкретните 

потребители. Това може да доведе до объркване и усещането, че си се загубил. Освен 
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оптималното количество материали, важно е и тяхното качество – нуждаем се от пра-

вилна преценка за достоверността и компетентността на източника им. 

За да намалим влиянието на ограниченията на технологиите и да увеличим опти-

мално техния позитивен ефект върху обучението, е много важно да намерим баланса: 

кои конкретни технологии и до каква степен да използваме. За този избор може да ни 

помогне първоначалният анализ на учебната ситуация, като факторите, които влияят са 

най-вече човешкият ресурс (обучаеми, преподаватели, поддържащ персонал, експерти), 

наличната техника и възможността за разработване на подходящи ресурси. Като цяло, 

степента на интеграция може да бъде от най-простата – за разпространение на материали, 

до по-комплексна – като цялостно обучително и административно обслужване. По-долу 

предлагаме примерно степенуване на интеграцията на виртуални учебни среди като вид 

технология, от по-просто към по-сложно(по Кук, в О’Лийри, 2004): 

• Лесен и бърз начин да се използва Мрежата за разпространение на материали и 

да се администрира курса 

• Действа като портал към допълнителни онлайн материали 

• Да създава възможност за общуване между студентите, учителите и външни учас-

тници в обучението  

• Да създаде “обвивка” за компютъризирани ресурси за обучение 

• Да предложи допълнителна изпитна подготовка, както и администрирането на 

краен изпит 

• Да предостави допълнителни обяснения за обучаемите, които не могат да присъс-

тват  

• Да служи за платформа на колаборативни проекти на студенти  

• Да предлага онлайн курсове с напълно интегрирани дейности (напр. дистанци-

онни курсове) 

3.3. Видове (модели на) електронно обучение 

Съществуват много модели на електронно обучение, най-често разделяни според 

потребителите им – технологични, педагогически и т.н. Конкретният представен тук е 

избран заради това, че отразява цикличния характер на дизайна и може да се раздели на 

лесни за описване етапи. Той е изведен от практически съображения, отговаря на сери-

озна теоретична обосновка, а в допълнение съществуват множество практически разра-

ботки, които улесняват прилагането му (за повече информация виж Гарисън и Воън, 

2008). 

Моделът се състои от пет основни етапа: анализ, планиране, дизайн, прилагане и 

оценяване (фиг. 3). 
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Фигура 5 Етапи на създаване на курс 

 На етапа на анализа се осмисля образователния контекст и се идентифицира какво 

да се направи в електронна форма и какво е по-добре да остане в традиционен формат – 

т.е. преценява се степента на интегриране на технологиите. Това правим като имаме 

предвид конкретните образователни потребности и характеристики на обучаемите, връз-

ката на конкретното обучение с останалите предмети (при здравно образование в учи-

лище, напр.), какъв е социалният контекст, в който ще се реализира обучението. На този 

етап се задава рамката: кой ще бъде обучаван, какво трябва да знае и може, как ще се 

оценява напредъка, какви резултати се очакват. Обикновено решенията от този тип са 

институционални – вземат се в контекста на изискванията на институцията (училище, 

социална институция, здравно заведение и т.н.) и зависят относително малко от препо-

даващия. Във формалното образование, резултатът от този етап са учебни планове. 

Планирането е вторият съществен етап, в който анализът от предходния се 

свежда до залагане на конкретни цели, задачи, методи и оценяване на обучението. Тук е 

и моментът, в който се определя какви теми са подходящи за постигането на тези цели, 

в какъв ред да се предложат за конкретните обучаеми и колко време е подходящо да се 

отдели за тях. Т.е., създават се разпределения на материала.  

Важно: На този етап се дефинират начините на оценяване на напредъка и как ще 

се отчитат те – напр. скали за оценяване - по коя тема кой материал на кои знания и 

умения отговаря, как ще се измерват тези знания и умения. Този елемент често се про-

пуска, което води до диспропорции в отчитането на реално постигнатото. Например, ако 
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темата е за начините за заразяване със СПИН, оценяването следва да проверява както 

дали обучаемите ги разпознават, така и дали могат да ги пояснят. Т.е. изреждането им не 

означава непременно, че обучаемият разбира съдържанието им. Така на този етап се 

идентифицират обучителните дейности, планира се оценяването и се определят ключо-

вите елементи на курса. 

Във формалното образование, резултатът от този етап е анотация на дисциплина 

или учебна програма. 

Разработването включва дизайн на конкретните занятия, материали и дейности, 

базирани на вече направените разпределения на предишния етап. Важно е всяко занятие 

да отговаря на конкретна част от целите на цялото обучение. Трябва да предвидим и 

подходящ брой дейности и материали за тях – да има достатъчно, в случай че има обу-

чаеми, които се справят по-бързо с поставените задачи, и да не са прекалено много и 

неизпълнимо трудни.  

Етапът на приложение е този, при който планираното и разработено обучение се 

реализира в конкретна учебна ситуация. Съществен елемент е динамичното отчитане на 

възникналите проблеми и своевременното им решаване, особено в случаите на дистан-

ционно обучение, при които дребна техническа подробност може да блокира цялостното 

обучение. Отделянето на време за обратна връзка във всяко занятие също е важно – така 

обучаемите добиват усещане за напредък, създава се общност на учещи и се изгражда 

умение за взаимопомощ и колегиалност. 

Оценяването е етапът, който затваря цикъла на обучението. Тук се дава обрат-

ната връзка за самото обучение, доколко ефективно е било то според всички заинтересо-

вани - самите обучаеми, заради които се реализира то; възложителите – институции, об-

щество, семейства и др.; преподавателите; администрацията и техническите лица. Ко-

ментарите за възникналите проблеми по време на обучението дават основа за подобре-

ния във всеки следващ цикъл на представяне, което е особено ценно в случая на здрав-

ното образование. След въвеждането на така направените подобрения, отново се анали-

зира, планира и т.н. за следващите обучаеми, но вече на базата на създадените програми, 

разпределения, материали и т.н. 

4. Блок Планиране на електронното обучение 

Дейност 2 Анализ на електронен курс 

Да започнем създаването на собствен електронен курс (модул). За целта, нека 

отговорим на следните въпроси: 

Кой от курсовете/ обученията, които водите, би могъл да се представи в електронен фор-

мат? Помислете за конкретно обучение, което бихте искали да осъвремените – какъв вид 

електронно обучение бихте приложили? (Водете бележки, отговаряйки на тези въпроси.)  

Като имате предвид конкретното обучение от вашата практика, отговорете 

на следните въпроси:  

Кои са обучаемите или потенциалните потребители? Какво ги характеризира (възраст, 

социално положение, образование и т.н.)? Как могат да бъдат мотивирани? Какво вече 

знаят/ очаквате да знаят? Какво имат нуждата да знаят? Какво може да им попречи? 
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 Запишете отговорите под формата на кратък текст (не повече от половин 

стандартна страница). 

Дейност 3 Планиране на собствения електронен курс 

Като имате предвид конкретния избран курс от Дейност 2, попълнете примерна 

анотация (описание) на Вашия курс. За удобство може да използвате шаблона, предло-

жен в Приложение 1. Долните въпроси ще ви помогнат да съставите подходящо съдър-

жание на анотацията: 

Какви цели са поставени пред програмата? Могат ли тези цели да се измерят? Какви 

умения и какви знания трябва да бъдат развити? Какви са подходящите взаимодействия, 

които трябва да се състоят? Какви стратегии ще бъдат приложени? Как ще бъде подре-

дено съдържанието?  Как ще се подпомага възприемането / разбирането у обучаемите? 

5. Пример за анотация на курс (по Шаблон 1)  

Пример описание на обученията по настоящия справочник: 

Цел на семинара – основните цели, поставени пред обучението 

Задачи на семинара – как ще се изпълнят тези цели 

Очаквани резултати – какво се очаква да знаят/могат участниците след като са преми-

нали обучението 

Целеви групи – към кого е ориентиран семинарът    

Обучение – описание на методите и формите на обучение 

Устойчивост  - как постигнатите цели отговарят на целите на организацията- възложи-

тел 

Оценяване на семинара – форми и начини на оценяване и обратна връзка както на пос-

тиженията на обучаемите, така и на ефективността на самия курс 

График на семинара – разпределение на часовете по дни и занятия, продължителност 

на обучението и почивки  

Съдържание на семинара - теми за всяко занятие: 

Модул 1 Основи на електронното обучение – принципи, понятия 

Модул 2 Мудъл – виртуални учебни среди 

Модул 3 Дизайн на електронен / дистанционен / онлайн курс / модул 

Модул 4 Дизайн на електронни материали – принципи, примери 

Модул 5 Даване на обратна връзка, тестване, анкети 

6. Задачи и обратна връзка 

Задача 1 Анкета 

След като сте се запознали с информацията по модула и сте извършили дейностите, свър-

зани с него, моля отговорете на следните въпроси: 

1. Защо искате да използвате електронно обучение във Вашата практика? 

2. С какво технологиите могат да подпомогнат практиката Ви? Какъв проблем или 

проблеми от практиката Ви считате, че могат да бъдат решени с помощта на технологи-

ите? Моля опишете. 

3. Кой вид електронно обучение според Вас е най-подходящ за Вашата конкретна 

практика и защо? 
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Задача 2 Анотация на курс (обучение) 

Като имате предвид информацията от Модула, личния си опит, плана и предложения по-

горе пример, допишете описанието за Вашия курс (обучение). За улеснение, можете да 

ползвате Шаблон 1 (Приложение 1). 

 

Задача 3 Рефлексия  

Преди да продължите към следващия Модул, моля напишете кратък коментар (половин 

страница, около 200 - 250 думи) на тема „Кои технологии съм използвал(а) / използвам 

в момента / бих използвал(а) в моята практика, с каква цел, с какъв успех?“ 
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Модул 2 

Мудъл – виртуални учебни среди 

Модулът ще ви запознае с понятието виртуални учебни среди (ВУС) и сродните 

му понятия, като представя по-детайлно характеристиките на конкретна среда - Мудъл. 

Ще обсъдим какви материали могат да се ползват в електронна среда. Разглеждаме и 

възможностите на средата за онлайн комуникация, представяне на материали, съвместна 

работа и др., като предлагаме различни перспективи в зависимост от предметната област 

на обучение.  

Технологичните аспекти на основните модули във виртуалната учебна среда са пред-

мет на практическата част от модула, чрез която ще развиваме умения за работа във вир-

туалната среда.  

1. Блок Виртуални учебни среди – характеристики, функции 

1.1. Дискусии 

 

Дейност 4 Дискусия по използваните досега технологии от всеки от участниците – 

списък, функции - резултати от Задание 3 

 

Нека да обобщим коментарите по Задание 3 в следната таблица. Когато дадена техноло-

гия или функция се повтаря, ще запишем съответния брой споменавания. 

 

Таблица 2 Технологиите в обучителната практика 

Участник  Какви технологии сте използвали 

досега?  

бр С каква цел? 

 

бр 

     

     

     

 

Дейност 5: Кои технологии са най-често използвани? Как си обяснявате тази употреба? 

 

Дейност 6: Кои технологии са най-малко използвани? (използвайте таблица 1, за да оп-

ределите какви технологии липсват в изброяването) Какви са причините за неизползва-

нето им?  

 

Дейност 7: Кои технологии бихте използвали, за какви дейности и с каква цел? 

 

1.2. Уеббазираните технологии – преглед 

Различните видове технологии най-общо могат да се класифицират според фун-

кцията - за общуване, за информация, за работа и т.н. и  според формата – за предста-

вяне на изображение (подвижно и неподвижно), текст, звук и т.н. Критериите за оценка 

кои са най-подходящи ще зависят от това до каква степен могат да изпълняват конкретни 

образователни функции. 

1.3. Виртуални учебни среди (ВУС) – основни характеристики. Функции на ВУС 
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Определение: Виртуална учебна среда представляват софтуер, който предлага па-

кет услуги и типично съдържа: средства за създаване на авторски материали; среди за 

ползване – могат да се ползват учебните материали и други източници; мултимедия (гра-

фики, видео, аудио), с помощта на които да се представят учебните материали; общуване 

– имейл, дъски за съобщения, календари и дискусионни форуми; оценяване – компютъ-

ризирани средства за оценяване, за създаване и използване на различни видове въпроси, 

тестове, упражнения; организация на курса. 

Виртуалните учебни среди изпълняват четири основни функции: източник на ин-

формация (ресурси) – за съхраняването им; среда на обучение – за организиране и реа-

лизиране на учебно взаимодействие; средство за общуване – синхронно и асинхронно; 

средство за оценяване и обратна връзка – оценяване на напредъка на обучаемите и прос-

ледяване на тяхната активност, както и оценяване на курса от обучаемите. В таблица 3 

можете да намерите тези функции, като са представени съответните примерни техноло-

гии, вградени във виртуалната среда. Основно предимство на ВУС е, че техните еле-

менти могат да се комбинират по различни начини след като веднъж са направени, така 

че обучението да отговаря на конкретните нужди на обучаемите, да е достъпно от вся-

къде и по всяко време, да комбинира подходящи медии и т.н. Такъв курс може да бъде 

запазен, променян и допълван, така че да съответства на поставените учебни цели (фиг. 

6) 
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Таблица 3 Функции на виртуалната учебна среда и възможни технологии за 

реализирането им 

Функция Вид Съдържание – възможно приложение 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

 /
 С

ъ
х

р
а

н
я

-

в
а

н
е
 

файлове всякакви дигитализирани документи, изображения, аудио/видео, текст  

уебстраници собствена уебстраница, вграждане, вмъкване на изображения, свърз-

ване 

папки създаване, наименоване, организиране 

бази от данни създаване на хранилище за файлове, връзки, и т.н., в което да се търси 

етикети структуриране и организация 

портфолио Комплект създадени от обучаемия и/или преподавателя артефакти – до-

кументи, постинги, връзки и т.н. 

LMS пакет вмъкване на готови обучителни обекти на Flash и т.н.); 

връзки ускоряване на достъпа чрез директна връзка към всеки уебсайт 

О
б

щ
у

в
ан

е 
 -

 с
и

н
х

р
о

н
н

о
 и

 а
с
и

н
-

х
р

о
н

н
о

 

форуми провеждане на дискусия, интервю, FAQ, ролеви игри, въпроси и отго-

вори, дъска за обяви и др.); 

съобщения изпращане и получаване на лични съобщения, съобщения по имейл и 

др.); 

календар информиране на студентите, включително с напомнящи бележки или 

по имейл 

RSS абониране за блогове, уикита, външни ресурси с динамично съдържа-

ние и интегрирането им в курса 

диалог провеждаме разговори „един към един”, подходящи за обсъждане на 

персонална информация); 

чат общуваме в реално време по решаване на проблем/ задача 

С
ъ

в
м

ес
тн

а 
р

аб
о

та
 

блог Участниците да публикуват, осмислят, изясняват, използват описания 

...); 

уики - wiki Участниците да участват в “мозъчна атака”, в екипна работа  и др. 

терминологичен 

речник / глосар 

студентите да попълват речника, перифразират, създават връзки към де-

финиции и т.н.); 

форум дебати, дискусии, преглеждане и оценяване 

урок адаптиране на информация и структурни задания според възможнос-

тите на студента 

бази от данни (съвместно създаване, съхраняване и изследване на материалите 

Статистика Възможност за проследяване на участията, логовете 

социални 

мрежи  

откриване, свързване и споделяне с хора със сходни на студентските 

интереси 

Въпросници и 

анкети 

бързо и лесно събиране на мнения, оценки и вотове 

О
ц

ен
я
в
а
н

е 
и

 о
б

р
ат

н
а 

в
р

ъ
зк

а
 

тестове проверка и създаване на условия за научаване чрез тестове с различен 

формат 

скали създаване на собствен формат за обратна връзка, лесно (само)оценяване 

бележник всички оценки на едно място, забележки и т.н. 

гласуване мнение, самооценка и оценка от състуденти, състезания 

анкета използване на готови анкети, базирани на конструктивизма 

оценки установяване на собствена система за оценяване, стандарти, компетен-

ции и т.н. 

курсова работа писане и депозиране онлайн и офлайн, оценяване, портфолио и др. 
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• Като средство за съхранение на информация, ВУС предлагат на практика неиз-

черпаеми възможности за съхранение, сортиране и достъп до всякакви видове елект-

ронни формати както вътре в самата среда (ъплоуд), така и под формата на връзки към 

външни ресурси и бази от данни. Например, много институции от цял свят (неправител-

ствени организации, правителствени структури, университети, проекти, европейски 

структури) предлагат огромен обем материали и ресурси с подбрано съдържание, като 

достъпът до тях в повечето случаи е безплатен. 

• Втората област на приложение на информационните и комуникационните тех-

нологии е за среда на обучение (инструкции) – споменатите по-горе виртуална среда 

(VLE) и контролирана учебна среда (MLE). Те използват уеббазирани приложения, за да 

направят достъпни учебни материали и други източници (напр. лекции и учебни матери-

али онлайн), използват средства за организиране и провеждане на курс, използват кому-

никационните възможности на компютрите за общуване, въвеждат компютъризирани 

средства за оценяване и управление на виртуалната среда (напр. календар на занятията, 

проследяване на активността на обучаемите). 

• Комуникация във ВУС - локална (за конкретното занятие, курс или учебна инс-

титуция) или глобална (с използване на виртуални класни стаи от повече от една инсти-

туция, напр. съвместни международни програми за здравно образование). Самият обмен 

на информация може да става по два начина: синхронно – чат, видео- и аудио- конфе-

ренция, и асинхронно (един-към-един, един-към-много; студент-обучител-експерт) – фо-

рум, имейли, съобщения в средата. 

• Обратната връзка чрез средата позволява проследяване на изпълнението на кон-

кретна задача, събирането на създадени от обучаемия продукти, оценяване на постинги 

във форум, изпращането на личен или групов коментар към задача и т.н. Използването 

на вграден или допълнителен софтуер за оценяване има безспорни преимущества: нама-

лява значително времето за проверка, натрупване на колекция от варианти на тестването, 

генериране на варианти в рамките на едно занятие и т.н. Съществено преимущество е и 

възможността за персонализиране на обратната връзка, както и анонимността при анке-

тиране и гласуване.  

Компютъризираното оценяване може да има и негативни страни, като вероятно 

най-важната е осигуряване достоверността на резултатите. За момента няма достатъчно 

сигурен метод за защита от плагиатство или подмяна на изпитвания, особено при дис-

танционно осъществяване на оценяването. При формалното обучение, например за сер-

тифициране на здравни работници, това може да се окаже сериозно препятствие. Реше-

ние на този проблем са компютъризирани изпитни центрове, в които средата и участни-

ците са контролирани и визуално. Друг проблем може да се окаже и това, че дори хора с 

опит с компютри, могат да се притеснят от такъв вид проверка на знанията и да не пока-

жат реалните си възможности. Затова такова оценяване трябва да се прилага след пре-

ценка както на техническата наличност и софтуерното осигуряване на автентичност на 

резултатите, така и на психологическите нагласи на участниците.  

2. Блок Представяне на Мудъл 

2.1. Q Какво е Мудъл?  

Мудъл (Moodle) е софтуерен пакет за създаване на интернет базирани курсове и уеб-

сайтове. Той е проект за глобално развитие, който е създаден да поддържа социалния 
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конструктивизъм като образователна парадигма. Безплатен е и позволява свободен об-

мен на учебни съдържания, както и използването на такива при спазване на зададени от 

авторите лицензни права. Има формата на интерактивен уебсайт, достъпен по всяко 

време, отвсякъде. Притежава всички четири функции, описани по-горе - доставя учебно 

съдържание, дава възможност за съвместна работа и организиране на ученето, предлага 

електронно оценяване и обратна връзка. 

Инсталирането на Мудъл за публично ползване изисква подходящ сървър и админис-

тратор, но можем да направим инсталация и на домашен компютър, като основният пакет 

съдържа всички базисни функции, споменати по-горе (както и много други!). Свалянето 

на пакета може да стане от официалния сайт moodle.org, секция Downloads. Българската 

версия на сайта поддържа безплатна подкрепа за всеки, който би искал помощ както при 

инсталиране, така и при работа с Мудъл и приложенията му, има и много безплатни ръ-

ководства и презентации. 

 
Фигура 6 Основна страница на Мудъл 

2.2. Q Как да се регистрираме в Мудъл? 

Дейност 8: Създаване на акаунт в Мудъл  

 

При вече инсталиран Мудъл, в случая за учебни цели ползваме този на Ресурсно-

информационния център по СПИН, имаме нужда от регистрация, за да работим. 

1. Мудълът на Ресурсно-информационния център по СПИН е на адрес: 

http://www.aids-center.com/moodle/ 

http://www.aids-center.com/moodle/
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Фигура 7 Вход в Мудъла на Ресурсно-информационен център по СПИН 

2. Въвеждаме избраното потребителско име в поле 1 

 
Фигура 8 Вход в Мудъл – потребителско име и парола  

 

2.3. Q Как да влезем в Мудъл? 

При вече направена регистрация: 

1. Влизаме на страницата на Ресурсно-информационния център по СПИН 

http://www.aids-center.com/news.php  

2. В дясното меню намираме „обучение“. Появява се основната страница на Мудъл 

на Центъра. 

3. При кликване на който и да е от курсовете, или при натискане на бутон „вход“ 

(горе вдясно, след надпис „Не сте влезли в системата“ се появява меню с полета 

за потребителско име и парола. 

Важно! При забравено потребителско име или парола, избираме съответния линк под 

менюто за вход (Забравени потребителско име или парола?). В новоотворилото се меню 

изпишете или потребителското си име, или имейл адреса, с който сте се регистрирали. 

http://www.aids-center.com/news.php
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Системата ще изпрати на имейла, с който сте регистрирани, информация за потребител-

ското име и временна парола, с която да влезете в Мудъл. За да можете да ги ползвате, 

трябва да влезете в пощата си и да следвате инструкциите в автоматично изпратения 

имейл. 

3. Блок Възможности на Мудъл - І 

3.1. Основни блокове/модули в Мудъл  

Основният изглед на Мудъл е във формата на уебсайт, с три колони и заглавие. Ля-

вата и дясната колона съдържат блокове, които по желание можем да вадим или скри-

ваме, както и да променяме реда и мястото им. Средната колона съдържа учебния мате-

риал и задачи. 

 
Фигура 9 Изглед на курс в Мудъл 

Основните блокове на нашия курс са:  

Ляво - 

Навигация – там можем да намерим информация за нашия профил, курсове и наст-

ройки 

Участници – откъдето можем да видим профилите на другите участници в курса, да 

им изпратим съобщение и т.н. 

Настройки – откъдето можем на променяме настройките на курса, да видим как той 

изглежда за различните видове участници и т.н. 

Дясно –  

Последни новини – където слагаме важните съобщения за курса, които се препращат 

автоматично на всеки участник 

Съобщения - това са личните съобщения вътре в системата – подобни на кратък 

имейл 

Календар – органайзер на събитията за нас, за курса и за целия сайт (ако сме адми-

нистратори) 
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Дейности – Activities – тук дейностите от учебния материал са групирани по вид и 

излизат в списъци- за по-лесно търсене. 

 

Дейност 9. Q Какво е Мудъл? 

1. Влезте в средата, като използвате създаденото потребителско име и парола.  

2. Влезте в тестовия курс. Какво виждате? 

3. Кои от блоковете, описани по-горе, са достъпни? Кликнете върху всеки от тях и 

разгледайте съдържанието му. 

3.2. Режим на работа 

 

За да можем да променяме настройките, е необходимо да сме в режим на работа 

Дейност 10: Q Какво е „режим на работа“ 

1. Включи редактирането – бутонът е горе вдясно – фиг. 7, област 1 

 
Фигура 10 Режим на работа в Мудъл 

2. Появяват се следните символи – фиг. 7, област 2 

3. С движение на мишката върху всеки от тях можем да видим неговата роля: 

 
Фигура 11 Редактиране в Мудъл 

Например, стрелката в началото премества съответната дейност по-навътре, вто-

рите стрелки я преместват в по-предна или по-задна позиция, ръката с молив позволява 

редактиране, кръстът изтрива (внимание!), окото скрива дейността от обучаемите, а ли-

цето накрая задава роли за конкретната дейност. По този начин всяка една дейност може 
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да се премества навсякъде в рамките на курса, според нуждите да се скрива или отваря, 

както и да се изтрива, ако вече не ни е нужна. 

Дейност 11: Редактиране в Мудъл  

Преместете форум 1, който се намира в началото на курса в тема 2. 

 

3.3. Блок календар – възможности, функции, използване. Добавяне на събитие в ка-

лендара. 

Календарът позволява запис на събития, които можем да виждаме само ние (лични), 

такива които са за група (ако курсът е по групи), за целия курс и за целия сайт (ако имаме 

административни права). Изборът на вид събитие ще покаже кои потребители да го виж-

дат. Основната му функция е организационна: да информира за промени или текущи 

(повтаряеми) събития; може да се използва при задаване на задачи и курсови работи, да 

показва почивни и неработни дни, график на занятията и т.н. 

Добавянето на събитие в календара става като влезем в месеца и изберем бутона горе 

вдясно „ново събитие“. 

 

Дейност 12: Добавяне на събитие 

1. Изберете бутона за добавяне на събитие 

2. Въведете настройките, като внимавате датата да не е извън времетраенето на 

курса. Заложете „Занятието от 7 Май, 2013 се премества на …. от ….“, като зада-

дете времетраене 1 час, от 10.15 до 11.15. 

 
Фигура 12 Създаване на събитие в календара 

3. Запазете събитието 
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4. Блок Възможности на Мудъл - ІІ 

4.1. Възможности за организиране на преподаването в Мудъл – работна среда  

Настройки на курс 

 
Фигура 13 Настройки на курс в Мудъл 

Настройките на курса зависят от начина на обучение – напр. по теми или по сед-

мици, под формата на семинар или формално обучение и т.н. Готови курсове, които ра-

зархивираме, са в стандартен формат, като настройките са предварително зададени и не 

е необходимо да правим ние. 

 

Дейност 13: Настройки на собствен курс 

На курса с вашето име променете настройките така, че да отговарят на създадената 

в Дейност 4 анотация.  

1. Влезте в курса с вашето име. 

2. Влезте в блока администриране -> промяна на настройки 

3. Създайте наименование, кратко наименование, описание на курса 

4. Задайте формат и достъп до курса 

5. Запазете настройките 
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Новини 

 
Фигура 14 Новини и календар в Мудъл 

Участници 

 
Фигура 15 Участници в Мудъл 

Администриране 
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Фигура 16 Административни настройки в Мудъл 

4.2. Ресурси – страница и етикет.  

На фиг. 18 са представени основните ресурси, които можем да ползваме в Мудъл. 

Ресурсът „страница“ предоставя възможност за създаване на уебстраница по подобие на 

файл в Word. Подходяща е за представяне на учебен материал, тъй като лесно могат да 

се вградят връзки, изображения и текст. Ресурсът „файл“ дава възможност за прикачване 

на връзка към файл, качен в Мудъл, което го прави подходящ за работни листове, инст-

рукции към задания, по-дълги текстове, презентации и видеофайлове, както и ориги-

нални материали. „Папка“ позволява организирането на качените ресурси по папки. IMS 

content package е готов пакет ресурси, с какъвто трябва да разполагаме предварително 

или да ни бъде създаден от програмисти. „Етикет“ позволява графично оформяне на ети-

кети в рамките на учебна седмица, така че да позволи организирането и подреждането 

на информацията визуално. “URL” – дава възможност за връзка към външен ресурс, 

който не е качен в самия Мудъл. 

 
Фигура 17 Видове ресурси в Мудъл 
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Дейност 14 Практика - страница 

Отворете нова страница във вашия курс и въведете:  

1. Текст, като го форматирате по различни начини 

2. Картинка, като изберете безплатна от Интернет 

3. Връзка към ресурс 

Не забравяйте да запазите създадената страница! 

 

Дейност 15 Практика – етикет 

1. Отворете нов етикет във вашия курс  

2. Въведете текст, като го форматирате по различни начини 

3. Преместете го на място различно от първоначално избраното 

Не забравяйте да запазите! 

 

Дейност 16 Дискусия 

Какви употреби на страницата и етикета са подходящи за вашия курс?  

 

4.3. Дейности – форум и задание. 

Основният пакет дейности в Мудъл (фиг. 19) се състои от: тест (който ще разгледаме 

в Модул 5 – оценяване), поддържа голям набор формати на въпроси и позволява натруп-

ването на банка от въпроси; урок (цялостен пакет от последователни представяния и 

дейности); форум, в който може да се задават групови работи и дискусии, позволява 

оценяване и групова или индивидуална обратна връзка; задание (четири вида курсови 

работи), при което преподавателят може да постави крайни срокове, да оценява и да дава 

индивидуална обратна връзка; чат – за групови работи по време на занятие, както и при 

дистанционна форма; избор – подходящо за записване в група, избор на задание и т.н.; 

бази от данни; глосар (терминологичен речник) – подходящ за самостоятелна или гру-

пова работа, както и като част от портфолио; готов пакет за обучение в SCORM формат; 

стандартни изследвания за качество на електронни курсове; уики – подходящо за гру-

пова работа; и семинар – електронно представяне на работа, като позволява оценяване 

и самооценяване, както и коментари. 

 
Фигура 18 Видове дейности 
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Дейност 17 Практика - страница 

1. Отворете нов форум във вашия курс, като позволите да се дават оценки на посто-

вете (съобщенията) 

2. Отворете тема във форума 

3. Отговорете на темата, като прикачите и произволен файл 

 

Дейност 18 Практика - задание 

1. Отворете ново задание от вида „Онлайн текст“  

2. Задайте максимално оценяване по шестобална система 

3. Не забравяйте да запазите! 

5. Пример за описание на курс (Шаблон 2) 

За илюстриране на описанието на курс сме използвали съкратена версия на предложения 

Шаблон 2, в която представяме обучение по настоящия справочник. 

 

сесия Тема/ Модул Продукт  Оценяване  

1 ден  Основи на електронното 

обучение – принципи, по-

нятия 

Описание (план) на елект-

ронно обучение 

Рефлексия, наб-

людение, кратка 

анкета 

2 ден  Мудъл – виртуални учебни 

среди 

Работа с Мудъл: коментар 

във форум, профил 

Рефлексия, наб-

людение, кратка 

анкета 

3 ден Дизайн на електронен / 

дистанционен / онлайн 

курс / модул 

Структура на електронен 

курс в Мудъл 

Рефлексия, наб-

людение, кратка 

анкета 

4 ден Дизайн на електронни ма-

териали – принципи, при-

мери 

Обучителен материал – 

работен лист, кратка пре-

зентация, кратък клип  

Рефлексия, наб-

людение, кратка 

анкета 

5 ден Даване на обратна връзка, 

тестване, анкети 

Обратна връзка във фо-

рум, тест/ анкета 

Анкета, интер-

вюта 

 

6. Задачи и оценяване на сесията 

Задача 4 Анкета 

Преди да преминете към следващата тема, отговорете на следните въпроси: 

1. Кои от показаните уеббазирани технологии биха имали приложение във вашата 

практика за конкретния курс? 

2. Как бихте приложили всяка една от избраните технологии – и с каква цел? 

3. Какви промени в практиката ви биха донесли технологиите и какви резултати 

очаквате? 

Задача 5 Планиране на технологиите в курс 

Използването на подходящи технологии е важно за осигуряване както на качес-

тво, така и на ефективност на обучението. Като имате предвид обсъдените технологии, 

както и направеното в Задание 2 описание на конкретния ви курс, предложете конкретни 

технологии за представянето, работата по и оценяването на всяка от темите. За удобство, 

можете да използвате шаблон 2, Приложение 2. 

Когато се създава електронен, уеббазиран, дистанционен курс трябва да си от-

говорим и на следните въпроси, за да направим адекватно планиране (продължение на 
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Дейност 3): Коя е най-подходящата онлайн / виртуална учебна среда? Какъв е най-под-

ходящият цялостен подход и как трябва да изглежда резултатът от обучението? Какво 

интерактивно съдържание съответства на конкретната учебна ситуация, така че да из-

ползваме оптимално възможностите на онлайн обучението? Какви колаборативни еле-

менти биха подобрили педагогическите взаимодействия за постигане на целите на обу-

чението? 

Задача 6 Създаване на курс в Мудъл  

Въведете направеното от Вас описание на обучение от Задание 2 във Вашия курс в 

Мудъл, като разпределите темите подходящо. Създайте за първата от тях една страница, 

един етикет, един форум и едно задание. 
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Модул 3 

Дизайн на електронен/дистанционен/онлайн курс/модул 

Теоретичната част на модула съдържа етапите на създаване на електронен курс. 

Разглеждат се модели на електронен курс, критерии за подбор на елементи на курса, из-

бор на конкретен модел за конкретен образователен контекст. Представени са различни 

варианти за систематизиране на налични материали и ресурси за използването им при 

трансформирането на традиционното обучение в онлайн обучение. 

Практическата част на модула дава възможност за развиване на умения за трансфор-

миране на традиционен в електронен курс, като се отчита спецификата на конкретна пе-

дагогическа ситуация, потребности от обучение и характеристики на обучаемите. Учас-

тниците създават примерна структура на курс в Мудъл. 

1. Блок Ефективност на електронен курс 

 

Основният въпрос при въвеждането на технологии в обучението е: До каква сте-

пен те могат да осигурят ефективност на обучението?  

За да отговорим на този въпрос, нека разгледаме един пример за модел на ефек-

тивност във виртуална среда за обучение, създаден от С. Хиперман и Ф. Садуикс 

(Heaperman & Sudweeks, 2001). Според него факторите, които могат да попречат на обу-

чаемия (възрастен) да постигне висока степен на мотивация и ефикасност, са: отноше-

ние, напрежение, когнитивна промяна, и физическа промяна1. Връзките между тях могат 

допълнително да увеличат натоварването на обучаемия (например неприятно преживя-

ване, свързано с неуспех при използването на компютър). Във вътрешния слой са разпо-

ложени контролиращите фактори, чрез които можем да намалим негативното влияние: 

чрез осведоменост, помощ от другите обучаеми, специализирано обучение, структура, 

стратегии на справяне, софтуер, хардуер, физическо обкръжение. Тези контролиращи 

фактори са от помощ и за тези, които не са повлияни негативно от въведените в обуче-

нието технологии. Според модела, можем да повишим постигането на ефикасност в че-

тири посоки: чрез подкрепа/поддръжка, използваемост, стратегии на преподаване и 

учене. 

 
1 Оригиналното място на „остаряване“, според авторите, е в областта на социалните фактори. Тук заемаме 

позицията, че остаряването е предимно физическа промяна, с което променяме и мястото на етикета. Тази 

промяна е съгласувана с авторите.  
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Фигура 19 Модел на ефективност на виртуална среда (по Heaperman & Sudweeks, 2001) 

Дейност 18 Дискусия по въпросите от Задание 5 - очаквания конкретни тех-

нологии да подпомогнат обучението в дадената област.  

Като използвате таблица 2 и информацията досега, добавете в графата за техно-

логии тези, които бихте искали да използвате. В нова колонка, предложете как бихте 

използвали всяка от посочените технологии. 

Създаваме списък с предложения за технологии и какви функции могат да изпъл-

няват за всеки от участниците. 

Таблица 4 Избор на технологии за конктретна практика 

Участник  Какви технологии сте използ-

вали/ бихте използвали? 

Каква функция предвиждате за 

всяка от тях? 

   

   

   

 

2. Блок Възможности на Мудъл за структуриране на онлайн обучение  

2.1. Структуриране на курс в Мудъл 

Разположението на модулите, като се използва модула за администриране, зависи 

от това какво е важно за конкретния курс. Някои прости правил за разположение на ин-

формацията на екрана, могат да помогнат на курса ни да е по-ефективен: 

- Съществената информация се разполага по диагонала горе ляво – долу дясно, 

тъй като четем отляво надясно. 
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- Важната информация трябва да се вижда на един екран. Тъй като различните мо-

нитори показват различна част от курса, добре е да се съобразим с по-малките монитори 

и да разположим подходящо съществените за нашия курс блокове. 

- Цветовете и размерите на текстовете трябва да съответстват на важността на ин-

формацията. Това лесно се постига с използването на вградената функция за редакция на 

заглавията на темите / седмиците. 

- Прикачените файлове, задачи и т.н. трябва да бъдат съпроводени с ясно описание 

и инструкции за ползване. Ако са част от оценяването - да има и критериите за оценяване, 

тежестта от общата оценка и т.н.  

Да разгледаме следните примери: фиг. 21 - 23 

 

Фигура 20 Тематично представяне - 1 

 
Фигура 21 Тематично представяне - 2 
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Фигура 22 Представяне във формат на дискусия (социален форум) 

2.2. Възможности за наблюдение на активността 

Използването на модулите за проследяване на активността дава възможност за 

наблюдаване на дейността на всеки участник в курса. Това е особено ценно при групова 

работа, защото позволява преценка на приноса на всеки от групата. Също така дава пред-

става кои материали са най-посещавани, т.е. е форма на обратна връзка за качеството на 

самите материали по курса (фиг. 24). 

 

Фигура 23 Обща посещаемост на материалите и дейностите в електронната среда 

2.3. Модул за оценяване 

Освен наблюдение на активността, можем да проследим оценяването на участниците 

в обучението. При формално образование, то може да е по шестобална система, с про-

центи за конкретни дейности, или да е описателно. При неформално е по-подходяща рей-

тингова система (напр. от 1 до 10) или описателна оценка – така обучаемите ще имат 

обратна връзка за напредък, дори и да няма конкретна оценка. Важно е описателната 

обратна връзка, независимо от формата ѝ, да е съпроводена с коментар, който да показва 

по кой от критериите как се е справил участника. Модулът за оценяване показва на-
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трупването на такава информация и позволява всеки да види във всеки момент цялостния 

си напредък, заедно с продуктите, които е създал – постинги, файлове, коментари и т.н.  

3. Блок Планиране на структурата на конкретно обучение 

3.1. Създаване на структура на обучение 

Дейност 19 Като имате предвид таблицата, получена от Дейност 18, както и плановете, 

създадени в Задание 6 (шаблон 2 – план на курса), структурирайте вашия курс, използ-

вайки административните настройки. Кой формат на курс е най-подходящ за вашето обу-

чение? Как бихте разположили основната информация за курса? 

3.2. Дискусия по структурите 

Дейност 20 Разгледайте предложените курсове и създадените нови курсове. Какво ги 

характеризира? Имате ли предложение за подобрения? 

3.3. Подобрения след дискусията и коментарите 

Дейност 21 Като имате предвид предложенията и коментарите от предходната дейност, 

какви промени бихте внесли във вашите курсове? Кои от идеите могат да се доразвият? 

Внесете някои от промените, които намирате за подходящи. 

4. Блок Структуриране на онлайн обучение по... 

4.1. Планиране на конкретно занятие  

Така структурираните курсове задават общата рамка на учебното съдържание. Сега 

следва на направим по подобен начин и структурата на всяко занятие така, че да отговаря 

на планираното в Задание 6 (шаблон 2). Важно е целите и задачите на занятието да отго-

варят на конкретна част от целите и задачите на целия курс, а всяка дейност от занятието 

да е съобразена както с продължителността му, така и с възможностите на всеки от обу-

чаемите за справяне в рамките на наличното време. Например, ако очакваме, че ще има 

обучаеми, които ще се справят много по-бързо от останалите, добре е да предвидим до-

пълнителни дейности, които да не излизат от темата на занятието, допълнителни мате-

риали за четене и т.н. За реализирането на конкретно занятие, можем да използваме шаб-

лон 3 (Приложение 3) или да направим собствен такъв. Можем да направим и подробно 

описание на занятията в самия шаблон 2. 
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Сесия 1: Основи на електронното обучение – принципи, понятия 

  Лекция Дейност  

1 Блок   9:30 – 11:00    Запознаване с це-

лите и задачите на 

семинара 

Запознаване 

 

Дискусия: Защо електронно обуче-

ние 

                11:00  - 11:45        Почивка      

2 Блок  11:45  - 13:15 Въведение в елект-

ронното обучение: 

основни понятия 

Дискусия 

 

Индивидуална работа по задаване 

цели на конкретно обучение 

                13:15 – 14:00        Почивка  

3 Блок 14:00 – 15:30 Принципи на елект-

ронното обучение 

Групова работа по дефиниране на 

цели 

                15:30 – 15:45        Почивка     

4 Блок 15:45 – 17:15 Планиране на елект-

ронното обучение. 

Практическо заня-

тие 

Описание на електронно обучение 

Планиране на електронното обуче-

ние 

 

Фигура 24 Пример за занятие 

Съдържание на сесията 

Основи на електронното обучение – принципи, понятия 

Модулът съдържа общи характеристики на съвременните педагогически парадигми от 

гледна точка на интегрирането на технологиите. Разглеждат се и български разработки 

в областта и приложението им. Въвеждат се основните понятия и дефиниции в об-

ластта на електронното учене и ученето през целия живот, характеристиките на обу-

чението подпомагано от технологиите, позитивните и проблематичните аспекти на та-

кова обучение.  

Практическата част на модула включва създаването на описание на конкретно обуче-

ние от гледна точка на съвременните педагогически парадигми. 

 
Фигура 25 Пример за описание на занятие  

Този етап отговаря на дизайна на обучението – третия етап от модела, разгледан по-горе 

- създаване на дейности, план за оценяване и съдържание на курса. Основните въпроси, 

на които трябва да отговорим са: Какви източници и ресурси са подходящи за нашия 

курс за конкретни обучаеми? Как да организираме и координираме разработването им 

(собствени разработки, адаптирани, или готови ресурси)? Конкретният план (дизайн на 

курс) създава ли възможност за пълноценно посрещане на нуждите на различни стилове 

на учене? Когато се създава онлайн курс е добре да имаме предвид възможността за 

предлагане на материала в разнообразие от формати, така че обучаемите да могат да из-

берат предпочитания от всеки от тях. Взаимодействията трябва да са иновационни и кре-

ативни. 

4.2. Създаване на собствено занятие в Мудъл 



 
47 

Дейност 22 Като използвате шаблони 2 и 3, или идеите от тях, създайте занятие в 

Мудъл по тема по избор от вашия курс. Опишете целите, задачите, дейностите, времет-

раенето им, какви материали съответстват на всяка дейност, какви продукти ще се съз-

дадат, как ще се проследява напредъкът и ще се даде обратна връзка. Включете подхо-

дящи технологии за представянето на заданието. 

 

5. Пример за занятие (Шаблон 3) 

Примерът илюстрира занятие от реално проведен курс по електронно обучение за 

здравни работници, описан в предишните примери за курс и анотация. Използван е ва-

риант на шаблон 3. 

 

Б
л
о
к
  

Тема и дейности Бр ча-

сове 

Прис. 

Бр ча-

сове 

онлайн 

Материали в 

Мудъл 

Продукт в 

резултат от 

обучението 

Оценка/ 

само-

оценка 

1 Запознаване с целите и 

задачите на семинара 

Д 1: запознаване 

Д 2 Дискусия  

2 - Презентация 

1: Цели и за-

дачи на семи-

нара 

Списък с 

обучаемите, 

акаунти в 

Мудъл  

- 

 

 

6. Задачи и оценяване на сесията 

Задача 7 Дизайн на занятие 

Завършете започнатото занятие по дейност 22. За улеснение, използвайте шаб-

лони 2 и 3, таблици 1 и 3. 

Задача 8 Анкета 

Преди да продължим със следващия Модул, отговорете на въпросите: 

1. По какво се различава планираното обучение с помощта на технологиите от това, 

което досега сте практикували?  

2. Какви са потенциалните предимства и недостатъци на модула, който планирате? 

3. Как могат да се увеличат първите и компенсират вторите според вас? 

Задача 9 Рефлексия  

Като имате предвид създаденото описание и реално представяне на занятие в резул-

тат от дейностите дотук, направете съпоставка между използваните досега технологии 

във вашите обучения (задание 2), очакванията и перспективите (задание 4) за развитие в 

електронна форма, и реализацията им (дейност 22) за конкретното занятие. Запишете ва-

шия коментар във форума за дискусии. Разгледайте коментарите на останалите участ-

ници. 
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Модул 4 

Дизайн на електронни материали – принципи, примери  

Този модул е посветен на създаването на дейности и свързаните с тях материали 

за целите на електронното обучение. В теоретичната част на модула са представени 

принципите и характеристиките на такива дейности и материали, като са съпоставени 

различните възможности на технологиите за дизайн на материали за различни цели. Да-

ват се критериите за подбор на медия и модалност в съответствие с конкретните цели и 

избор на най-подходяща технология за практическа реализация на дейност и материали 

за нея. 

Практическата част на модула предполага развиването на умения за разработване 

на дейност и материали за конкретно обучение като се вземат предвид критериите за 

избор на подходяща технология. Участниците създават/трансформират учебно съдържа-

ние за целите на конкретно здравно обучение и го въвеждат в средата Мудъл. 

1. Блок Дейност в електронното обучение 

 

1.1. Дискусия по планираното обучение (рефлексията от сесия 3) 

Дейност 23 Какви нови технологии сте включили във вашето обучение? А останалите 

участници? Можете ли да предложите други или по-подходящи според вас? С какво биха 

подобрили обучението, което ще предложите? 

 

1.2. Дизайн на дейност – теоретични основи 

За основен елемент на съвременното обучение се приема дейността, която обучаваните 

извършват. Една от наложилите се дефиниции за дейност е: „конкретно взаимодействие 

на обучаемия/те с друг(и), като се използват конкретни средства и ресурси, ориентирано 

към конкретен резултат“ (Бийтъм, 2009), фиг. 27. Важно е да отбележим, че се прави 

разлика между понятията дейност и задача/задание. Дейността се асоциира с конкретни 

взаимодействия на обучаемите, а задачата може да се дефинира като „това, което учеб-

ната програма изисква от тях“ (пак там) в контекста на формалното обучение. Ето защо 

ключов елемент от реализацията на което и да е електронно обучение е създаването на 

адекватни описания на дейностите в изпълнение на конкретните задачи. 
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Фигура 26 Учебна дейност в електронното обучение (по Beetham 2009: 29) 

1.3. Описание на дейност 

Както се вижда от фигурата, взаимодействията за реализирането на всяка дейност са, 

от една страна личните нагласи, знания и умения на обучаемия, от друга страна е средата 

– ресурсите, средствата и т.н., а от трета – взаимодействието с преподавател, останали 

обучаеми и (евентуално) външни експерти. Това може да се разглежда като модификация 

на класическата триада обучаем – учебен материал – преподавател. За да можем да оси-

гурим безпрепятствено обучение, се налага както да подберем подходящите технологии 

за извършване на тези взаимодействия, така и да изберем степента, в която ще използ-

ваме технологиите за представяне на учебното съдържание. Нещо повече, особено важно 

е как ще опишем указанията за обучаемите, така че да могат да работят самостоятелно и 

безпрепятствено с тях. Така, при описването на дейност е важно да отбележим не само 

какво трябва да извършат участниците (задачата), а и какво място има тя в цялостния 

дизайн – какви цели и задачи сме поставили с изпълнението ѝ, с помощта на какви мате-

риали, какви продукти очакваме, как ще я оценяваме. Не на последно място е и какво 

време очакваме да отнеме изпълнението ѝ. Примерен шаблон за такова описание има в 

Приложение 4. 
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2. Блок Дизайн на дейност за целите на здравното образование 

2.1. Групова дейност по структуриране на дейност за даденото занятие в контекста 

на конкретно обучение  

Дейност 25 Създайте дейност за занятието от примера в предходната глава (Глава 3, сек-

ция 5). Опишете дейността според шаблона в Приложение 4. Примерно решение и при-

мер за самата дейност ще намерите в секция 5 на глава 4. Разработената дейност качете 

в съответния форум в средата. 

Какви решенията трябва да се вземат? Какво ви затрудни? Какво беше лесно? 

2.2. Индивидуална дейност по собствен план 

Дейност 26 Като имате предвид собствения си опит, подгответе дейност за вашия курс. 

Обсъдете с колегите си какво бихте искали да включите и как мислите да го представите. 

Запишете бележките си и коментарите си в съответния форум в средата. Прегледайте 

коментарите на колегите си. 

3. Блок Материали за електронно обучение 

3.1. Видове ресурси – предимства и недостатъци 

Следващият важен етап в интегрирането на технологиите в здравното образование е 

да осигурим подходящи за създадената дейност материали и да определим с какви медии 

средства те ще бъдат представени. Класифицирането на материалите според тяхната мо-

далност и подходящата медия, вече бяха дискутирани и са предложени в таблица 1: текст, 

изображение (таблици, графики, фигури, снимки, схеми и др), интерактивни. 

По отношение на авторството на материалите, разполагаме с три варианта за избор: 

да използваме готови дидактически решения/курсове, да адаптираме налични и да съз-

дадем собствени.  

Готови електронни материали могат да бъдат от всеки от споменатите по-горе ви-

дове, включително готови курсове в стандартен (напр. SCORM) формат.  

Рийвз (Reeves, 1998) дава 14 измерения на електронното обучение, на базата на които 

мажем да направим подбор на такъв материал. Технологичните критерии, които трябва 

да приложим се разделят на две категории: общи и специфични за предметната област и 

конкретен контекст. Общите критерии съответстват на класификацията на ресурсите и 

критериите за всеки вид. Специфичните зависят от целите, задачите и учебното съдър-

жание, както и на дадения образователен контекст и конкретна област. В този смисъл, 

обучаващият трябва да разработи собствена система от критерии или да адаптира същес-

твуваща такава, която да отговаря на целите на конкретното обучение. За повече инфор-

мация и примерни общи и специфични критерии - Приложение 6. 

Предимствата на готовите ресурси са очевидни. На първо място – не се изискват 

сериозни капиталовложение както на човешки, така и на времеви и финансов ресурс за 

създаване, не са нужни специализирани технологични умения, като в същото време про-

дуктът е професионално разработен и апробиран. Такива материали са комплексни, съ-

държат упътвания за работа, примерни разработки на уроци и др., често предлагат пос-

тоянна онлайн подкрепа. Нещо повече, такива ресурси могат да са натрупани в собствено 

хранилище, като така се осигурява многократна използваемост, приемственост и стабил-

ност на качеството на обученията. По този начин се избягва създаването отначало на 
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цели курсове и материалите към тях и се използват такива, които са доказали ефектив-

ността си. Третият позитивен аспект е, че се създават условия за стандартизиране на обу-

чението, което е особено важно в контекста на формалното образование за гарантиране 

на качеството и признаване на образованието. 

За съжаление, често интегрирането на готов ресурс в конкретна практика не е въз-

можно, тъй като няма универсално приложими готови решения, които да съответстват 

на произволна учебна ситуация. Затова се налага адаптиране на ресурсите - частично 

или изцяло да се преработи съответният елемент на обучението, така че да съответства 

на нуждите на конкретни обучаеми. За тези цели можем да ползваме за основа готови 

материали от предишни курсове (собствени или на колеги, които са пожелали да ги спо-

делят в общото хранилище или по друг начин), външни материали (при спазване на ав-

торските права на оригинала) онлайн или в електронна форма и т.н. Критериите, според 

които ще направим това, включват освен гореизброените (технически и педагогически), 

така и степента, до която е необходимо преработване/адаптиране. Основен критерий в 

този смисъл е времето, с което разполагаме, както и какви технологични познания са 

необходими – имаме ли подходяща подкрепа - институционална, правна и т.н. Тези фак-

тори зависят и от това дали самият материал подлежи на адаптиране - напр. някои носи-

тели не позволяват промени без скъп специализиран софтуер (видео материали, напр.). 

Както и при готовите ресурси, най-важното предимство на адаптираните е, че 

спестява време за създаване на собствени ресурси. Основните ограничения са: правни - 

авторски права (не всички материали са достъпни и отворени за адаптиране); техноло-

гични - не всички материали могат да бъдат адаптирани (в зависимост от носителя) или 

се изисква по-високо ниво на технически познания за адаптирането на материала; при 

по-големи и комплексни ресурси често е по-добре да се разработи собствен , тъй като 

взимането на части от друг не би могло да се интегрира пълноценно в специфичния кон-

текст. 

Създаването на собствени материали винаги съществува като възможна алтер-

натива. Всеки обучаващ има опит в създаването на дидактически материали за своята 

област и разпознава спецификата на нуждите, натрупана с практиката. При наличие на 

подходящ ресурс (време, познания и подкрепа от подходящи специалисти, институцио-

нална подкрепа и т.н.), дизайнът на собствени материали е най-добрият избор, особено 

при строго специфичен социален и образователен контекст. 

Предимствата на този вариант са свързани с избягването на недостатъците на го-

товите и адаптираните обекти. Например, висока цена, непълно или прекалено подробно 

съдържание, неподходящо поднесено за конкретната учебна ситуация и т.н. Опитът и 

експертизата на обучителите могат да бъдат надградени до такива за разработване на 

електронни учебни материали чрез обмен на добри практики, самообучение, подходящи 

насоки и ръководства. 

Ограниченията са свързани с организацията, мотивацията на дизайнерите и финан-

сирането на създаването на електронни ресурси поради относително по-голямото коли-

чество време и средства необходими за изработване. Възможно решение е ангажирането 

на външни експерти за техническото изработване на даден материал.  

3.2. Етапи на създаване на собствени материали 

Етапите на разработване на материали за тези дейности могат да се обобщят така 

(фиг. 28): 
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1. Подготовка.  

2. Изработване на материала. 

3. Представяне в средата. 

 

 
Фигура 27 Етапи на създаване на материал за електронно обучение 

Първото, което трябва да направим е да планираме какво да съдържа материала в 

зависимост от целите и очакваните резултати от дейността. Добре е планът да съдържа 

3, 5 или 7 точки – нечетен брой, защото така по-лесно се възприемат ключовите послания 

на информацията. След това избираме подходящи материали, които съдържат информа-

цията, и ги подреждаме в логическа последователност според плана - напр. материали и 

източници от интернет, съответстващи илюстрации и т.н. Подготовката всъщност пред-

ставлява обвързването на конкретния материал с конкретна дейност, т.е. избор на струк-

тура за съдържанието. 

Създаването на материала включва разработването на самото съдържание по на-

правения план. На този етап правим и избора на подходяща медия и модалност за съдър-

жанието. Тук трябва да имаме предвид на първо място кои са обучаемите, какви са тех-

ните потребности и възможности, какви стилове на учене използват. Второто, с което 

трябва да се съобразим, е предметната област, конкретната тема и целите на обучението. 

Разбира се, важно е да предвидим и с какво налично оборудване разполагаме. За тези 
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решения може да ни помогне преценката коя технология с какви изразни средства раз-

полага и е най-подходяща за нашия учебен контекст, като имаме предвид представеното 

в таблици 1 и 3. 

След като създадем материала, е важно да го огледаме за пропуски – напр. право-

писни грешки (ако има текст), неработещи хипервръзки, некачествени изображения или 

неподходяща цветова гама, некачествен звук (напр. много тих) и т.н. 

Сега остава да представим нашия материал в уеббазираната среда – т.е. да изберем 

подходящи средства на средата за да направим нашия материал удобен за използване. 

Можем да направим адекватен подбор с помощта на табл. 3. Важно е да определим и 

подходящо място на материала в средата – напр. една схема на начините за заразяване 

със СПИН може да се представи като част от лекция (напр. уебстраница или презента-

ция). Ако материалът е по-обемен (напр. видеоклип), или съдържа основна информация, 

която ще използваме в повече дейности, можем да го оформим като самостоятелен ма-

териал. В този случай е изключително важно да го опишем кратко и разбираемо, така че 

да е ясно какво съдържа, как е оформено съдържанието, изисква ли допълнителен софт-

уер (напр. ако е видео,) и т.н. Свързването му с конкретна дейност или дейности също е 

важно – напр. чрез хипервръзка в описанието на дейността. Така нашият материал става 

интегрална част от курса, отговаря на специфични цели и предлага конкретно съдържа-

ние.  

4. Блок Разработване на материал по... 

4.1. Подготовка за създаване на собствен материал – търсене на източници 

Дейност 27 По описанието на разработената собствена дейност и материал за нея, нека 

направим собствен материал. 

Коя е основната тема на дейността? Какво трябва да съдържа нашият материал, за 

да е подходящ за тази дейност? Какво ще се иска от обучаемите след използването на 

материала?  

Планирайте структурата на материала, подреждането на информацията и кон-

кретните подтеми. Като използвате критериите за качество на ресурс (Приложение 6), 

потърсете подходяща информация.  

След като изберете подходящи източници, структурирайте материала, така че да 

отговаря на параметрите на дейността – цели, задачи, представяне и т.н. 

Описаната структура и материалите по нея сложете в подходящия форум в сре-

дата. 

 

4.2. Изготвяне на материал 

Дейност 28 По направената в Дейност 27 структура и с помощта на избраните източници, 

създайте собствен материал. 

Каква медия и модалност са най-подходящи? Защо? Може ли да се представи същото 

съдържание с повече от една медия? 

 

4.3. Качване на продукта в собственото занятие в Мудъл  

Дейност 29 Качете готовия материал в своя курс, в подходящото занятие. Отразете в 

дейността връзката с този материал. 

Важно! Опишете материала по подходящ начин – за коя дейност се отнася, какво съ-

държа и т.н. 
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Коя от наличните технологии на средата избрахте за представянето на материала? 

Защо? 

5.  Примери за дейност и материал (Шаблони 4 и 5) 

  
Фигура 28 Пример за дейности за самостоятелна работа (извън занятията) 

 
Фигура 29 Пример за готов външен материал интегриран в средата 

6. Задачи и оценяване на сесията 

Задача 10 Дизайн на материал 

Довършете започнатия материал по Дейност 28. 

Задача 11 Анкета 

Преди да преминете към следващия модул, отговорете на въпросите: 

1. По какво се различава разработената дейност от традиционните, които сте изпол-

звали досега? 

2. По какво се различават материалите, разработени по Дейност 28 от тези, които 

сте използвали до момента? Кои биха имали по-добър ефект върху обучаемите? 

Защо? 

Задача 12 Рефлексия  

Разгледайте представените от колегите ви занятия и дейности, както и пример-

ните самостоятелни материали. Коментирайте качествата им, като изхождате от крите-

риите за електронен материал и конкретния контекст (представен в сесия 1) 
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Модул 5 

Даване на обратна връзка, тестване, анкети 

В този модул ще се запознаем с възможностите и приложението на технологиите 

за даване на обратна връзка и проверка на знанията и уменията. Представяме основни 

понятия, принципи и подходи при електронно оценяване. Ще разгледаме примерни ре-

шения за различни учебни ситуации, като ще отбележим какви са потенциалните 

плюсове и евентуални проблеми при електронно оценяване и начините за преодолява-

нето на вторите. 

В практическата част на модула ще представим конкретен софтуер за създаване 

на тестове и анкети. Ще изграждаме умения за ефективното му използване за дадена 

учебна ситуация. Ще създадем самостоятелно тест за оценка/самооценка на знания, 

който да интегрираме в електронната среда Мудъл. 

 

1.  Блок Възможности за електронно оценяване 

1.1. Електронно оценяване – предимства и недостатъци 

Нека направим едно уточнение – оценяването е елемент на обучението, който сме 

заложили още при планирането, така че да отговаря на целите и задачите на курса. Т.е. 

оценяваме доколко обучаемите са получили необходимите знания и умения, заложени 

като цел на конкретния курс. В този смисъл, това оценяване се различава принципно от 

етапа на оценяване като част от цялостния процес на обучение (фиг. 2), който е свързан 

с обратна връзка за самото обучение – доколко то е било успешно според всички катего-

рии участници в него (обучаеми, преподаватели, администрация, технически лица, биз-

нес и професионална среда, експерти и т.н.). В тази глава разглеждаме принципните въз-

можности на електронните средства за реализация и на двата вида оценяване, като ак-

центът е върху начините за използване на технологиите и тяхната специфика. 

Да обобщим някои от ключовите предимства и недостатъци на оценяване на знания 

и умения с помощта на технологии. 

Предимства – основното предимство е, че веднъж създадена дейността за оценяване 

спестяваме време не само за изпълнение, но най-вече за обработка, тъй в повечето 

случаи софтуерът позволява и автоматизирана обработка на резултатите. Разбира се, 

това означава представяне на резултатите в таблица и графика, като тълкуването им е 

задача на обучаващия или администрацията. Някои програми за оценяване дори предла-

гат грубо описание на резултатите, но акцентите за важността на една или друга стойност 

при обработка зависи от целите и задачите на обучението и не би могла да се автомати-

зира напълно. 

Друго важно предимство е, че такова оценяване е относително обективно. Както 

при самото обучение, така и при оценяването е важно да се проверява точно това, което 

е заложено като знания и умения, което е изучавано и което отговаря на целите на обу-

чението. В допълнение, такова оценяване е с висока степен на достоверност, т.е. полу-

чените резултати не зависят от мнението на обучаващия, а от заложените критерии при 

създаване на оценяващата дейност (напр. тест). 

За достъпността на електронното обучение е особено важно и това, че оценяването 

не зависи от конкретно време и място, т.е. има възможност да се реализира дистанци-



 
56 

онно, в удобно време и място. В случаите на неформално образование за целите на здра-

веопазването, тази характеристика е много ценна, защото позволява висока степен на 

гъвкавост и индивидуализиран подход. 

В такъв контекст, анонимността, която можем да осигурим при оценяване също е 

много полезна. Специализираният софтуер ни дава възможност както да проследим на-

предъка на всеки обучаем, така и да установим мнения и тенденции анонимно. Това е 

важно най-вече при анкетите и получаването на обратна връзка за самото обучение, а 

също и при обучение по чувствителни теми като сексуално образование, СПИН и други 

болести, предавани по сексуален път и т.н. 

Както при всяка форма на оценяване, така и при тази има и ограничения с които 

трябва да се съобразяваме при дизайна на дейности за оценяване. Най-често те са свър-

зани със самите технологии – като скорост на връзката, достъп, обем на данните. Така 

например, за да проведем тест в реално време е необходимо да сме сигурни, че обучае-

мият разполага с достатъчно бърза интернет връзка и подходящ браузър, така че резул-

татите от теста да не са ограничавани от скоростта на връзката.  

Друг вид ограничение е необходимостта от първоначална инвестиция за създаване 

на анкета/ тест, за да можем да осигурим достоверност на резултатите. Има много го-

тови анкети за мнение, например, които можем да използваме. Ако, обаче, мерим резул-

тата от конкретно обучение, създадено за ограничена целева група, оценяването също 

трябва да е съобразено с контекста. По тази причина често се налага да го организираме 

и създаваме сами или с помощта на екип и експерти по психометрични техники за при-

ложение на технологиите. Това ограничение е лесно преодолимо, когато добре позна-

ваме конкретната материя за оценяване, а технологичната страна може да се реализира 

чрез специализирана подкрепа от подходящи експерти. 

По-сериозен проблем могат да създадат чисто психологическите аспекти на елект-

ронното оценяване. Например, в случаите на анонимност, често отговорите се проме-

нят. Те могат да станат и по-искрени, тъй като няма да бъдат свързани с конкретния 

участник, но могат да станат и по-случайни и неизразяващи реално мнение. Друг такъв 

аспект е и това, че някои хора не обичат или не могат да споделят онлайн - не вярват 

на анонимността поради непознаване на технологиите, или просто не желаят да отделят 

минималното време за попълването на конкретен тест или анкета. За преодоляването на 

това ограничение са необходими ясни и конкретни инструкции, както и добре обосно-

вано въведение във всеки случай на електронно оценяване, така че да осигурим разби-

ране, мотивираност и достатъчна техническа подготовка за безпроблемното му реализи-

ране. 

1.2. Видове обратна връзка  

Много важна форма на оценяване е обратната връзка чрез общуване - синхронно или 

асинхронно. Тя е подходяща както при формиращо оценяване и оценяване на друг учас-

тник, така и при финални анкети и тестове, където разясняването на резултатите и тъл-

куването им според критериите за оценяване могат многократно да повишат ефекта от 

обучението. Можем да дадем обратна връзка по много начини – например индивиду-

ално (един към един), когато оценяването е персонално за конкретна дейност, групово– 

когато участниците в дадена група оценяват работата на конкретен член на групата или 

подават информация на обучетеля (много към един); един към много – когато препода-

вателят дава оценка на групова работа или обучаем коментира работата на колегите си; 

много към много – в случаите на дискусии и т.н. 
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Както коментирахме по-горе, важен аспект на обратната връзка е и дали тя се дава 

анонимно или след регистрация, особено в случаите на оценяване на обучаем от са-

мите обучаеми. Гарантирането на анонимност понякога е единственият начин да полу-

чим коментар по дадена тема – напр. коментар във форум по повод използването на пред-

пазни средства при сексуален контакт. 

Можем да кажем, че успехът на обучението зависи изключително много и от формата 

и качеството на обратната връзка и оценяването. Много често добре замислен курс води 

до незадоволителни резултати точно поради некоректното или прекомерно оценяване, 

както и полади избор на неподходящи технологии за оценяване. 

2. Блок Обратна връзка в Мудъл – възможности и примери 

2.1. Технологични възможности за оценяване и обратна връзка в Мудъл (обобщение) 

Дотук споменахме много възможности за оценяване и даване на обратна връзка с по-

мощта на технологии. Нека да разгледаме по-подробно конкретните им реализации чрез 

виртуалната учебна среда Мудъл. В долната таблица 5 са представени разгледаните по-

горе форми на оценяване, възможните технологии за реализирането им и дейности, за 

които могат да се използват. 
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таблица 5 Съпоставка на технологиите в Мудъл с формите на оценяване и приложени-

ето им 

Форма на оценяване Технология в Мудъл Подходяща за вид дейност 

Синхронно общуване Чат, форум, връзка към 

външен ресурс, RSS, сис-

тема за гласуване към 

дейностите и т.н. 

Формиращо оценяване при те-

кущи дейности, обратна 

връзка по време на обучението 

Асинхронно общуване Задание, форум, лично 

или групово съобщение, 

имейл, новинарски фо-

рум и др. 

Крайно оценяване, обратна 

връзка за извършена дейност, 

лично или групово  

Един към един Съобщение, имейл, чат, 

индивидуално порт-

фолио 

Формиращо или крайно оценя-

ване, обратна връзка за извър-

шена дейност, лично  

един към много Групово съобщение, фо-

рум, групов имейл, нови-

нарски форум, календар 

Формиращо или крайно оценя-

ване, обратна връзка за извър-

шена дейност, групово 

много към един Форум, чат, имейл Обратна връзка за обучение, 

формиращо оценяване, гру-

пово 

много към много Форум, чат, групов 

имейл, групово порт-

фолио 

Дискусия, формиращо оценя-

ване 

Анонимно / регистри-

рано 

Тест, анкета, проследя-

ване на активността 

Оценяване на курса, мнение, 

даване на предложения и ко-

ментари, сумативно или фор-

миращо оценяване 

 

2.2. Създаване на тест в Мудъл 

Дейност 30 Групова работа – създаване на тест с различни видове въпроси.  

Като използвате горните пояснения, създайте тест с 5 въпроса, подходящи за дейностите 

разработени от вас. Необходимо е да представите поне един въпрос от всеки вид. Какви 

параметри на въпросите избрахте? Защо? Кой избор ви затрудни? 

2.3. Създаване на тест/форум/портфолио в Мудъл за конкретната дейност (разрабо-

тена в сесия 3) 

Дейност 31 Оценяване на дейност 

С тази дейност целим да приложим подходяща технология за оценяването на конкретна 

дейност от практиката. За целта следвайте инструкциите: 

1. Изберете подходящ вид обратна връзка или оценяване за разработената дейност за 

вашия курс (задание ....). 

2. Създайте примерен вариант в Мудъл, във вашия курс. 

3. Разгледайте примерите на другите. Какво общо/различно намирате? Имате ли 

предложения за промени или подобрения? Мотивирайте се! 
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3. Блок Качество на електронното обучение. Анкети 

Последният етап на процеса на създаване и прилагане на електронно обучение е ана-

лиз на това доколко успешен е курсът (фиг. 1). На този етап трябва да можем да отгово-

рим на следните въпроси: Как ще се оценява дали са спазени стандартите за инструкции? 

Как може да се обогати възможността за учене? Какви подобрения могат да бъдат нап-

равени? 

Един от най-често задаваните въпроси е: Дали и как можем да осигурим качествено 

електронно обучение? В случаите, когато става дума за формално образование, напр. в 

училище или университет, има определени изисквания и стандарти, заложени в норма-

тивни уредби. Съществуват препоръки, разработени специално за случая на електронно 

обучение, които успешно се прилагат в редица световно признати институции както при 

формално, така и при неформално обучение. Пример за такива препоръки е разработен 

и възприет в повечето големи университети в англоговорещите страни. Предлагаме ви 

обобщени критерии за качество на смесен курс, по Хара и Мохамад (2008) (табл. 6) 
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Таблица 6 Осигуряване на качество на електронното обучение  
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Роля на преподавателя 

Създава стандарти за яснота и адекватност на онлайн взаимодействието. 

Адресира и подпомага индивидуалните нужди, умения и знания на обучаемите. 

Предоставя навременна, конкретна и автентична обратна връзка. 

Наблюдава взаимодействието на студентите и се намесва когато е необходимо, така че да 

осигури ефективна работа на групите, участие, концептуално възприемане на материала. 

Осигурява ритмичността в напредъка на студентите по време на курса. 

Предоставя критерии за оценяване на всяка курсова работа/задание. 

Индивидуално общуване със студентите, когато е необходимо. 

Дейности онлайн 

Използват ли пълноценно интерактивните възможности и информационните ресурси на 

средата? 

Предоставени ли са подходяща онлайн среда, организация на уменията и процедурите и 

адекватни ресурси за всяка онлайн дейност? 

Адекватни ли са на учебните цели, философията на курса и предметната област? 

Представяне, взаимодействие и участие на студентите – на базата на анализ на съдър-

жанието 

Темпото, честотата и разпределението на съобщенията в групите в рамките на дейността 

Посока и гъстота на потока съобщения – идентифициране на нишките по тема; дължина, 

организация и сложност на нишките; степента на индивидуален принос  

Измерване на критическото мислене  

 

 Примерни критерии (въпроси) 
Д
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Каква е обосновката на избора курсът да се провежда онлайн? 

Дизайнът адаптиран ли е да отчита прогресивната природа на онлайн обучението (като например 5-сте-

пенния модел на Салмън за онлайн курсове)? 

Как дизайнът на курса представя ролята на преподавателя (като подпомагащ и експерт в предметната 

област)? 

Как дизайнът допринася за ефективното управление и потока на информация? 

Онлайн дейностите адекватно ли използват електронните ресурси и средства, създадени ли са условия 

за активно, съвместно, свързано с решаване на проблеми учене онлайн? 

Създадени ли са възможности за съвместна работа, конструиране на знание онлайн, което да надхвърля 

сумата от индивидуалния принос? 

Дейностите онлайн съответстват ли на целите на обучението на различните етапи на курса? 

Структурата на курса – в смисъла на разпределение във времето, подаване на материал, варианти на ви-

довете дейности – съответства ли на нуждите на участниците и целите на обучението? 

Модалността на оценяването съответства ли на дизайна на курса и целите на обучение? 

Дизайнът на курса съответства ли на избраната онлайн среда и гъвкав ли е по отношение на конкрет-

ните студенти? 

М
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Дизайнът на учебния уебсайт създава ли условия за четивност, лесен достъп  и навигация по отношение 

на материалите и общите работни полета? 

Потребителският интерфейс позволява ли лесен достъп дори на потребители с бавна връзка? 

Има ли добра интеграция на мултимедия и текст? 

Дали мултимедията и графичните елементи улесняват и поддържат предаването на информацията? 

Ефективно ли са използвани възможностите за структуриране и хипервръзки за предлаганата информа-

ция, така че да се осигури концептуална рамка на учебното съдържание, като в същото време се избегне 

претоварването с информация? 

Дали навигацията, обобщенията на учебните единици и задачите за самооценяване създават условия за 

задълбочаване на познанията по предметната област? 

Създаден ли е достъп до външни материали, които са обновявани често? 

Функционирането на връзките проверява ли се редовно?  
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Има ли обучение за преподавателите, които са начинаещи в използването на онлайн курсове? 

Има ли организирана подкрепа на преподавателите по време на самите курсове? 

Как се осигурява екипната работа в рамките на екипа на курса? 

Натоварването на онлайн преподавателите съобразено ли е с натоварването по другите им дейности? 

Разпространението на информацията по курса централизирано ли е, така че да се намали натоварването 

на преподавателя? 

Какви са възможностите преподаватели, които не са от същата институция, да допринасят за създава-

нето на учебни материали и дизайн на курс? 

Какви възможности за професионално развитие на онлайн преподавателите са предложени? 

Какви процедури за мониторинг и оценяване на качеството по време на онлайн курса са приложени? 
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 Важно! За осигуряването на качествено електронно обучение е важно да имаме 

обратна връзка от всички участници в него – както от обучаемите, така и от преподава-

щите, техническия и административния персонал, институциите, които осигуряват обу-

чението и т.н. 

Анкетите са изключително полезно средство за получаването както на текуща об-

ратна връзка – в края на всяко занятие, така и на цялостна оценка на обучението. Тук ще 

разгледаме два варианта за създаване на електронни анкети с помощта на безплатен соф-

туер – като използваме интегрираните в Мудъл технологии и безплатен онлайн софтуер 

за анкети – SurveyMonkey. Мудъл притежава комплект стандартни анкети за оценка на 

ученето на български език (фиг. 31), както и възможност за създаването на собствени 

такива. Обработката на резултатите става автоматично в средата, а резултатите могат да 

се получат в табличен вид. SurveyMonkey дава възможност за независимо от средата ба-

зиране на анкетата, обработва данните автоматично в табличен и графичен вид. 

 

 
фигура 30 Стандартна анкета за оценяване на обучение в Мудъл 

Нека да представим основните възможности на Survey Monkey за създаване на въп-

роси от основните видове. 

3.1. Видове въпроси в анкетите и представянето им в Survey Monkey 

В зависимост от целите на анкетата, тя може да съдържа различни по вид и брой въп-

роси. Първият вид въпроси, които се задават обикновено, са тези за уточняване на попу-

лацията (определяне на социалните характеристики на анкетираните) - био данни. При 

анонимно анкетиране, това са въпроси за възрастова група, при кого са обучавани и по 

какъв предмет (ако е приложимо), етническа, религиозна или сексуална принадлежност 

(ако е приложимо) и т.н. С други думи, тези въпроси спомагат за ориентиране в това 

какви са характеристиките на анкетираните, като се измерват тези характеристики, които 

очакваме да повлияят на отговорите. Напр. младежи около 20 години вероятно ще имат 

различно отношение и познания за употребата на предпазни средства при сексуален кон-

такт от това на хора в напреднала възраст. Ето как изглежда такъв въпрос в анкета, съз-

дадена в Survey Monkey: 
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фигура 31 Пример за био въпроси в Survey Monkey 

Отворените въпроси се задават така, че анкетираните да дават собствено мнение в сво-

боден текст. Такива въпроси често са трудни за автоматична обработка, така че е добре 

да не бъдат голяма част от анкетата. Подходящи са за финален въпрос от вида „Какво 

още бихте добавили?“, с който се дава възможност за коментари по темата, които не сме 

предвидили чрез въпросите си. Отворен въпрос в Survey Monkey може да се направи и в 

този вид: 

 
фигура 32 Отворен въпрос на анкета в Survey Monkey 

Затворените въпроси са няколко вида: 

– Избор (multiple choice) на един или повече верни/възможни – тук е важно да из-

берем такива формулировки на вариантите, че да не подвеждат, а реално да измерват 

знанията или предпочитанията. При тези въпроси има възможност за налучкване или 

случаен избор, така че е добре да се направят с възможност за разместване на вариантите. 

Пример за такъв вид въпрос в Survey Monkey има на фиг. 34. 
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фигура 33 Затворен въпрос тип избор на анкета в Survey Monkey 

Избор от два варианта – обикновено „да“ и „не“ – подходящ когато имаме нужда от ка-

тегорично разграничаване или идентифициране на потребности (виж фиг. 35) 

 
фигура 34 Затворен въпрос тип да/не на анкета в Survey Monkey 

Скалиране на отговор (Ликертова скала) е вероятно най-популярният тип. Изпол-

зват се скали с 3, 5 или 7 степени, като средната степен е неутрална, левите обикновено 

са негативни твърдения, степенувани по сила, а десните – позитивни. Въпросът е така 

зададен, че да позволява такова скалиране – напр. „Доколко следното твърдение е вярно 

за Вас?“ – твърдение „Курсът беше полезен за мен“ и стандартна 5-степенна скала „аб-

солютно невярно – по-скоро невярно – неутрално (нито вярно нито невярно) – по-скоро 

вярно – абсолютно вярно“ (фиг. 36). 
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фигура 35 Затворен въпрос тип Ликертова скала на анкета в Survey Monkey 

3.2. Работа с конкретен безплатен софтуер за създаване на анкети (създаване на раз-

лични видове въпроси) - SurveyMonkey 

SurveyMonkey е уеббазиран софтуер за създаване на тестове и анкети, който има без-

платна версия. Тя позволява интегрирането на анкети в сайт или изпращането им на 

имейл, както и онлайн попълване. Обработването е автоматично и излиза под формата 

на таблица и графика, които могат да се пренесат на Excel и Word файлове, тъй като в 

безплатната версия не могат да се свалят директно. Другото ограничение на безплатна 

версия за обработката на до 100 отговора може да се преодолее като се копира същата 

анкета или като се заплати за повече потребители (виж официалния сайт на 

http://www.surveymonkey.com/ 

 
фигура 36 SurveyMonkey – безплатен онлайн софтуер за анкети и тестове 

  

http://www.surveymonkey.com/
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Дейност 32 Създаване на анкета 

Цел на тази дейност е да направим анкета, подходяща за нашия курс. За да го направим, 

нека да изпълним следните стъпки: 

1. Избираме софтуер за анкета. За целите на тази дейност, нека изберем 

SurveyMonkey 

2. Създаваме си акаунт 

3. Създаваме анкета със следните въпроси: 

• 2 био въпроса (напр. възраст и сексуална ориентация) 

• Един въпрос с множествен избор с един верен отговор 

• Един въпрос от вида да/не 

• Един въпрос от отворен тип 

• Един въпрос за скалиране, 5- степенна скала 

4. Попълваме анкетата и предоставяме на останалите обучаеми да я попълнят 

Отчитането и тълкуването на резултатите са предмет на Задание 13 

 

3.3. Дискусия кои видове оценяване са подходящи за конкретно обучение и защо 

Дейност 33 Отговорете на следните въпроси: 

Каква функция би могла да има обратната връзка в контекста на вашето обучение? 

Кои от посочените средства бихте използвали? 

Как бихте ги приложили? 

Да попълним таблица с отговорите на всеки участник и да ги сравним. Кои отго-

вори са най-често срещани? Кои технологии не са споменати нито веднъж? Как си обяс-

нявате тази тенденция? 

3.4. Попълване на примерна анкета за настоящото Ръководство и обуче-

нието по него 

Дейност 34 Анкета – за нас е ценно Вашето мнение! 

След приключване на обучението по настоящото Ръководство, ще сме благодарни 

на обратна връзка относно качествата му. Вашите идеи могат да помогнат за подобряване 

на обучението и на Ръководството, както и да дадат ценни насоки за бъдеща работа в 

областта на електронното обучение за целите на здравеопазването. 

Попълването на анкетата отнема около 20 минути. 

Нашата анкета е анонимна и доброволна, като с попълването ѝ Вие се съглася-

вате данните да бъдат използвани за научни и образователни цели. 

 Благодарим Ви за отделеното време и съдействието! 

Моля, попълнете анкетата на адреса на Ресурсно-информационния център по 

СПИН (в рубриката Анкети)  
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4. Блок Обобщение на семинара 
 

Дейност 35 Дискусия по съдържанието на обучението – обобщение  

По време на това обучение направихме... Какво? ☺ 

Разкажете накратко какви са Вашите впечатления от обучението. Какво според Вас е 

представено, какво още бихте искали, какво е излишно? 

• Представяне на съвременните технологии и техния образователен потенциал за 

целите на здравното образование; 

• Запознаване с принципите, критериите и моделите за подбор, дизайн и разпрост-

ранение на информационни ресурси; 

• Практически умения за избор на подходяща технология и прилагането ѝ за 

здравно образование 

5. Пример за оценяване – тест 

 

6. Оценяване на Ръководството 

Задача 13 Тест и анкета за собствения курс 

Нека анализираме резултатите от дейности 31 и 32. Отговорете на въпросите: 

1. Какво показват данните?  

2. Как бихте описали табличните резултати от теста?  

3. Какво показват табличните данни от анкетата? 

4. Какво показват графичните данни от анкетата? 

5. Какви изводи можете да направите за приложимостта на софтуера за тестове и 

анкети за вашия курс? 

Задача 14 Анкета 

Анкетата е предоставена онлайн и се попълва след приключване на обучението по Ръко-

водството (моля, следвайте указанията от Дейност 34).  

Как бихте оценили елементите на Ръководството (1-10) 

Как бихте оценили Ръководството като цяло (1-10) 
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Задача 15 Интервю (фокус група)  

След като приключихме обучението по настоящото Ръководство, бихме искали да знаем 

Вашето мнение по следните въпроси: 

(забележка: в случай, че обучението е проведено дистанционно или самостоятелно, мо-

лим за Вашето мнение в съответния форум в средата Мудъл) 

Смятате ли, че Ръководството ви е помогнало за организирането на собствено елек-

тронно обучениe? 

Кои три неща в Ръководството ви харесаха? 

Кои три неща не ви харесаха? 

Какви препоръки имате към създаването на следващо Ръководство? 

Бихте ли го препоръчали на колеги и защо? 

7. Приложение на Ръководството 

 

Представяме вариант на приложение на настоящото ръководство за реален електронен 

курс за здравно образование, създаден в резултат от обучения с настоящото Ръководство. 

Автор на описанията: Вера Иванова-Пангалова. 

 

1. Представяне на курс (етап на анализ) 

Първоначалното представяне на курса е много важна част от дизайна. Основните му фун-

кции са: 

- да дава ясна представа за целите на обучението, за начините по които те ще бъдат пос-

тигнати и за критериите, по които ще бъде оценяван напредъка на обучаваните (ако се 

предвижда оценяване); 

- да ориентира потребителите за равнището, на което ще бъдат разглеждани проблемите; 

- да привлича публиката. 

И всичко това трябва да бъде представено кратко, на достъпен за потребителите език и 

конкретно онагледено по възможност така, че всеки потенциален обучаем да може да 

открие в представянето на курса собствен мотив за ангажирано участие в обучението. 

Стъпките за разработването на добра анотация е добре да следват стъпките на цялостния 

дизайн – от проучването на нуждите на потребителите, през поставянето на целите на 

цялото обучение до единен графичен модел на оформлението. 
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2. Планиране на курс 

От гледна точка на науките изучаващи обучението, правилната последователност от 

стъпки (в практически кратък вариант) за разработване на курс на обучение е – опреде-

ляне на целите на обучението, избор на методи за постигане на целите, разработване на 

дейности и задачи, подбор на средства. Проблемът за поставянето на целите и задачите 

на обучението е основен, тъй като оказва съществено влияние върху всички етапи на 

дизайна на обучението - съдържание, методи, форми на организация и контрол. 

 
 

 

Изхождайки от разбирането, че целите и съдържанието на обучението са свързани 

в единно цяло и противоречието между тях би било абсурдно, ще подчертаем, че опре-

делена цел може да се постига чрез използването на различно съдържание. Без тук да се 

спираме на конкретно съдържание, ще разгледаме един примерен вариант за избор на 

цел (в контекста на здравното образование) и влиянието ѝ за избор на методи, дейности 

и средства в традиционен и в електронен вариант: 

Цели

Методи

Дейности и 
задачи

Средства
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 Традиционен вариант  Електронен вариант 

Цел 1 Обучаемите да познават пътищата 

за заразяване с … 

Обучаемите да познават пъти-

щата за заразяване с … 

Съдържание по 

цел 1 

Тема 1….. 

… 

…………………………………….. ………………………………….. 

Метод 1 Лекция, която лекторът изнася в 

определено време и на определено 

място. 

Лекция в електронен вариант 

(Word, Powerpoint), която обу-

чаемият може да прочете в 

удобно за него време и от изб-

рано удобно място. 

Дейности - за-

дачи 

Дейността на обучаемия е да 

слуша. Обичайно задачи не се пос-

тавят. Няма яснота дали обучае-

мият наистина слуша. 

Дейността на обучаемия е да 

чете. Обичайно е да се постави 

задача, която изисква извърш-

ване на дейност и явен резултат 

от извършването и‘: 

„Прочетете предоставената Ви 

лекция и отговорете на въпроса 

– Как мога да се заразя с HIV?“ 

Средства Материалите, които лекторът е 

подготвил – брошура, презентация 

… 

Лекцията, както и всеки друг 

материал – текст, презентация, 

клип,  филм … 

Метод 2 Беседа – в конкретния случай е ме-

тод обречен на провал – дори и 

младите хора не стигат до такава 

степен на откровеност пред ши-

рока публика 

Синхронният или асинхрон-

ният диалог (в случая особено 

при запазване на аноним-

ността) в електронна среда дава 

възможност за беседа по темата 

и за реална обратна връзка. 

Метод 3 Анкетиране, провеждане на тест за 

оценка на постигнатия резултат - 

разхода на средства често е опре-

делящ за непровеждането на оце-

няването. 

Електронно анкетиране или 

тестиране – създадена веднъж 

може да се използва огромен 

брой пъти. 

Особености Много често по теми, касаещи употребата на специализирани тер-

мини и понятия широката публика е неподготвена. Това създава 

пречки пред слушането – обучаемите не знаят значението на някои 

думи. Интерактивността на електронната лекция е огромно предим-

ство – не е нужно да прекъсвате лектора по сто пъти (което няма да 

направите за да не се излагате), обучаемият може да намери значе-

нието на всяка непозната дума чрез връзката си с Интернет. 

Цел 2 …. 

 …… и т.н. 

  

 

 

Резултатът от подобно планиране на курса на обучение практически може да изг-

лежда така: 
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Планирането на целите, съдържанието, методите, дейностите, задачите и средствата 

е добре да става в контекста на цялостна организационна идея – за колко часа се планира 

курсът, колко са присъствени – колко не, дати срокове и т.н. В помощ на изясняването 

на всички тези важни страни на обучението можете да попълните и Приложение 1 и така 

ще придобиете по ясна и систематизирана представа докъде са стигнали вашите усилия. 

 

3. Планиране на занятие (дизайн на курс) 

При планиране на занятие с добре да имате предвид цялостния контекст на курса. 

Следвайте последователността на дизайна от цел до ресурс. След приключване на пла-

нирането на занятието е необходимо да помислите и за организационните аспекти на 

осъществяването му. Използвайте Приложение 3 за да структурирате по лесно организа-

цията на провеждането на занятието. След планирането можете да започнете разполага-

нето на всички ресурси и дейности в електронната среда МОODLE. 

 

4. Планиране на ресурс 

Разработването на учебен ресурс е сложна и многостранна задача, на която са посве-

тени много съвременни публикации. Логиката на планирането на такава задача е по по-

сока от целите към оптималните варианти за осъществяването им. Изискванията към ре-

сурсите използвани за обучение са много дори за общ случай и се увеличават още повече 

при конкретизиране на целите. В разглеждания случай за целите на курса разработен за 

здравно образование някои подходящи примери за собствени ресурси са лекция (във 

формат Word) и клип: 
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Като опростен вариант за планиране на изработването на ресурс можете да следвате 

стъпките посочени в Приложение 5. 

 

5. Пример за оценяване 

Оценяването на степента на постигане на целите е неизменна част от обучението. При 

електронен формат на оценяване възможностите са много, но правилният им подбор е 

ключовият елемент в адекватното оценяване. Без да се спираме задълбочено на теорията 

за създаване на тестове – има огромен брой публикации по темата, тук ще дадем практи-

чески пример за употребата на три от най-широко разпространените варианти на тестови 

задачи с избираем отговор – задача за съответствие (за всеки от определен брой въпроси 

се посочва съответен правилен отговор от няколко възможни), задача с множествен из-

бираем отговор, задача с един верен от възможни два (истина/лъжа). 
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Приложения 

Приложение 1: Шаблон за обучение 

Описание на курс: (адаптирано по Гарисън) 

 

1. Информация за курса 

1.1. Наименование (пълно и кратко), брой и вид часове (присъствени и онлайн) 

1.2. Предварителни изисквания (напр. компютърни умения) 

1.3. Време на провеждане (ден от седмицата, дати, месец, година и т.н.) 

1.4. Място на провеждане (ако има присъствена част) 

1.5. Уебсайт на курса 

2. Информация за преподавателския екип 

(Имена, контакти, приемно време) 

3. Описание на курса – цели и задачи, съдържание (теми, хорариум за всяка тема) 

4. Учебници, помагала, литература и материали за курса 

5. Очаквани резултати от курса – какви знания и умения се придобиват 

6. Методи на електронно обучение 

Описание на понятието електронно обучение за конкретния курс, мотивация защо се 

предлага в такъв формат, какви предимства и евентуални препятствия могат да се очак-

ват, както и към кого да се обърнат за подкрепа (напр. технически персонал, експерт, 

преподавател) – с контакти 

7. Методи на оценяване – ако е предвидено, формално или неформално оценяване 

Как ще се оценява напредъка – методи, дефинираните резултати по-горе как се оце-

няват и с каква тежест (ако е приложимо), критерии и скала за оценяване за всеки еле-

мент 

8. Организация на курса  

8.1. Присъствие, точност и участие (ангажираност) 

8.2. Пропуснати изпити и курсови задачи – при формално обучение, напр. на сту-

денти медици 

8.3. Цялостност на студентската работа (напр. плагиатство) 

9. Примерен график на курса и библиография 

 Ключови дати (крайни срокове) – спрямо академичния календар 

Приложение 2: Шаблон за курс  

Разпределение и описание на темите и интегрираните технологии 

Теми/Занятия 

(кратко описание, 

цели и задачи) 

Бр часове 

присъствени 

Бр ча-

сове он-

лайн 

Материали 

в Мудъл 

Продукт в 

резултат от 

обучението 

Оценка/ са-

мооценка 

      

      

      

Приложение 3: Шаблон за занятие 

Организация на дейностите – част от предходния шаблон, с повече детайли за всяко за-

нятие 

Тема на занятието 

– цели и задачи 

Дейности – 

времетраене 

на всяка 

Описание – инструк-

ции за обучаемите 

Материали  

в Мудъл 

Продукти/ 

резултати 
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Приложение 4: Шаблон за дейност 

Съдържание на дейността, ресурси и материали, инструкции, оценяване – част от табли-

цата за заданието 

 

Дейност 

(място в 

занятето) 

Цели и 

задачи 

В
р
ем

ет
р
а-

ен
е 

 

Инст-

рукции 

за 

обуча-

емите 

Технология/ 

технологии, 

медии, мо-

далности 

Материали  

(съдържа-

ние) 

Очакван(и) 

продукт(и)  

Оценяване 

(критерии, 

тежест)  

        

        

        

 

Приложение 5: Шаблон за материал 

Вид на материала/ресурса, към коя дейност е, инструкции за ползване 

Материал 

– вид, на-

именова-

ние 

Описание на 

съдържани-

ето (мета-

данни) 

Технология/ 

технологии, 

медии, мо-

далности 

Към коя/кои 

дейност(и) и за-

нятие/ занятия е  

Инструкции 

за използване 

(обучаем) 

Инструкции за 

използване 

(преподавател) 

      

      

      

 

Приложение 6: Примерни общи и специфични критерии за оценка на електронен 

ресурс 

1. Критерии за оценяване на информационен ресурс от Интернет: уебстраници, бази 

данни, обучителни уебсайтове, статии и др. 

1.1. Авторство  

Авторът с каква е квалификация е и къде работи? 

Лице за контакт 

Контрол на качеството – има ли доказателства за такъв контрол? 

1.2. Акуратност – достоверност и мотивация 

1.3. Обективност 

1.4. Съвременност - Дата на информацията; Дата на публикуване; Дата на пос-

ледна редакция; Осъвременени връзки/линкове 

1.5.  Използваемост – Достъпност за потребителя (user friendly); Организация; 

Съдържание; Цялостност и яснота; навигация 

1.6. Видове 

2. Примерни специфични критерии за разработване на инструменти за оценка 

на електронни ресурси (по Prescott, 2001): 

2.1. Теории на ученето  

Да се отчита “доминиращата за съответната дисциплина теория и да се знае как тя да 

бъде използвана като условие за търсене” (Widdowson, 1994). 

2.2. Оценка на софтуера 
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2.2.1. Параметри на Hubbard - Новост в областта; Проблем на преглед, за да се добие 

обща представа; Усложнения от създаването на разклонения и различни варианти/пъ-

тища на постигане на целите; Визуални, слухови и анимационни дименсии; Интерак-

тивни аспекти  

2.2.2. “Подход” (Anthony, 1963)  

2.2.3. “Наборът от принципи, които описват набор от условия за успешно чуждоези-

ково обучение и от своя страна често следват от теория за усвояване на езика и съз-

дават основата за специфични учебни методи и техники.” (Hubbard, 1988, p. 228). 

2.3. Оценка на уебсайт 

Педагогическа парадигма   

Отдалечен преподавател-експерт, налична група и наличен учител  

Капацитет/скорост на връзката (bandwidth)/ трансфер 

Количеството данни, които могат да бъдат трансферирани по комуникационен канал за 

единица време 

 


