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Резюме
Настоящият труд предлага обзор на съвременните технологии и възможностите за
адекватното им прилагане в обучението по и на чужд език. Представени са конкретни
решения и дейности за различни технологии в четирите аспекта на приложение: за
информационен ресурс, за среда за обучение, за комуникация и за оценяване. За всеки
аспект е даден пример за нискотехнологично и високотехнологично използване с цел
подпомагане на информирания избор на подходяща технология за конкретен контекст.
Abstract
This work presents an overview of the contemporary information and communication
technologies and their adequate application in all four aspects: information, environment,
communication and assessment. Examples for this application are proposed for foreign language
learning and learning in a foreign language. The examples highlight the different usage in
different contexts (high- and low-technology ones, various subjects) and support the informed
choice of an appropriate technology for a particular context.
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Създаването на курсове по и на чужд език с помощта на технологиите се разглежда
в три основни аспекта: учебно съдържание свързано с конкретната област, подходящи
технологии за представянето му и за поддържане на учебния процес като цяло и
адекватни методи и педагогически похвати съобразно електронния формат на
обучението.
В основата на избора на технологични решения за обучение по и на чужд език са
педагогическите аспекти и зависят от конкретната дисциплина. Определящо е например
какви
цели и задачи са поставени, какво е учебното съдържание, какви са
характеристиките на конкретните обучаеми, с какви технически, човешки е времеви
ресурс разполагаме и т.н. За всяка от група технологии са подбрани приложения в два
варианта - нискотехнологично обезпечаване и високотехнологично такова. Принципната
идея е, че всяка от технологиите може да се приложи ефективно само при отчитане на
конкретните условия и с ясно поставяне на целите на използването ѝ - напр., при липса
на достатъчно добра интернет връзка е безпредметно да се подготви дейност тип
видеоконференция. Също така използването на дадена технология заради самата нея,
защото е нова и интересна, не я прави автоматично полезна и ефективна за обучението.

С други думи, изборът на технология зависи от преценката доколко и дали изобщо да
бъде прилагана, като най-често отговорността за това решение е на преподавателя.
За да направим такъв информиран избор, е необходимо да познаваме принципните
възможности на съвременните технологии, както и да имаме представа какви
методически и педагогически функционалности те имат. Потенциалът на технологиите
за обучение по и на чужд език безспорно е огромен, но за да бъде оползотворен
оптимално, такава по-обща информация свързана с технологиите е от ключово значение.
Ето защо тук ще се фокусираме върху конкретни съвременни технологии и как те могат
да се интегрират в чуждоезиковото обучение. Разгледани са четирите форми на такова
интегриране - за информационен ресурс, за среда за обучение, за комуникация и за
оценяване и са предложени конкретни решения и дейности за всяка технология. За
целите на представянето са използвани както най-достъпните и широко използвани в
Софийския университет технологии, така и нови, тепърва навлизащи такива. Дадени са
кратки описания, възможни дейности за обучение по и на чужд език, в които да бъдат
интегрирани, като са добавени и примери. За илюстрация са използвани предимно
англоезични ресурси, но функциите и възможностите на всяка от описаните технологии
могат да се приложат на практика за обучение по и на който и да е друг език,
включително български. Имената в примерите са произволно избрани и не се отнасят до
конкретни хора, учебни ситуации и студенти.
Да започнем с най-очевидната функция на технологиите - за мигновен достъп до
информация във всевъзможни формати - звук, картина, текст, изображение и
комбинации от тях. Създаването и използването на автентични ресурси на съответния
език е на практика неизчерпаем източник на съвременно, разнообразно и лесно достъпно
съдържание, което лесно може да бъде организирано, наименовано и съхранявано с
помощта на разнообразни технически средства.
1. Създаване, съхраняване и достъп до информационни ресурси за чуждоезиково
обучение
1.1. Уеббазирани инструменти за споделяне и авторски материали и
колаборативна работа - Google Drive. Все по-често в ежедневието се налага да работим
в екип. Огромно улеснение в този смисъл е да можем да виждаме промените, нанесени
от конкретен член на екипа, коментарите и съображенията, както и да имаме достъп от
различни места до един и същи документ. Такива технически решения има много, като
много лесно за използване такова, което не изисква никаква предварителна подготовка
или специален софтуер е Google Drive (фиг. 1). Единственото, от което имаме нужда, за
да можем да споделим документ (текст, таблица, изображение, формуляр, презентация,
папка) е акаунт в google, ако ние създаваме документа. Тъй като видовете документи са
заимствани от стандартния офис пакет, но са с ограничени функции, работата с тях на
практика е по-лесна и опростена от използването на самия офис, като основните функции
са запазени. В такъв документ мигновено се виждат промените, които правят
участниците, като са оцветени в различни цветове и се запазват автоматично. По този
начин върху един и същи материал едновременно могат да работят много хора в реално
време или по време, по което им е удобно. Освен за създаване на учебни материали,
работни листове, презентации и др., чрез тази технология могат да се задават групови

или индивидуални задачи, като лесно се проследява приносът на всеки от участниците.
Подобна функция имат и уики-та, като предимството тук е, че материалите могат да имат
всякаква форма – например изображение, и могат лесно да се запазят на компютър по
всяко време в съответния формат на MS Office, Libre Office и др.

Фигура 1 Общ изглед на GoogleDrive и стандартните му приложения
1.2.
Web 2.0 приложения - уики, социален софтуер (Facebook, Blogspot,
Twitter) – подходящи са за групова и колаборативна работа, за споделяне на материали,
собствени разработки или задаване на задачи, като представянето е предимно в текстов
или хипертекстов формат, с възможности да се добавя видео, изображение или
прикачени файлове. Удобството е, че приносът на всеки участник е видим, както и при
споделянето на материали чрез GoogleDrive. Изисква се всеки участник да има акаунт в
съответния социален софтуер, като при съставянето на задачи и дейности трябва да се
имат предвид и особеностите на съответния софтуер. Напр. Twitter ограничава
споделянето до определен брой знаци, т.е. е подходящ за синхронна работа по дейности
при обучителни сесии в реално време, които са присъствени, но на различни места, напр.
в съседни помещения. Facebook позволява лесно създаване на собствен сайт, за който
можем да абонираме студентите си. Blogspot може да се ползва като затворен форум, в
който участват само нашите студенти, но продуктите могат да се виждат – позволява
споделянето на файлове и по-обемни текстове, оформянето като уебсайт и др.
Индивидуална задача, която да се използва за обучение по и на чужд език, може да е
създаване и поддържане на собствен блог – вид електронен дневник. За групова задача
тип курсова работа също може да се използва който и да е социален софтуер, като
задължително трябва да се убедим, че обучаемите имат акаунти и могат да се справят с
техническите детайли.
Тъй като такъв софтуер е много широко разпространен и използван от много хора,
често се приема, че „всички знаят“ как да работят с него. Такава презумпция може да

предизвика неудобство за хора, които не са проявили интерес до момента към него –
както и при въвеждането на всяка друга технология, е задължително да се дадат
необходимите указания за работа със самия софтуер, ако установим такава
необходимост.
1.3. Подкаст и видеоматериали, напр. TeacherTube и YouTube.
Използването на готови материали от TeacherTube (секция на YouTube, в която се
качват основно учебни материали). Предимството им е, че са кратки, в повечето случаи
добре структурирани и по конкретна тема – напр. произношение на специфичните за
английски език звуци [θ, ð], т.е. позволяват директно интегриране като част от материал
или допълнителен ресурс за конкретна дейност. По-обемни материали, напр. цяла лекция
под формата на видеофилм, можем да намерим като подкаст както в TeacherTube и
YouTube, така и в сайтовете на повечето големи университети – виж по-долу, т. 1.1.5.
Как да си направим собствен подкаст? Ако искаме да предоставим наша лекция
онлайн, например във виртуална учебна среда, най-лесно това се реализира с описаните
по-долу средства за виртуална класна стая и уебинар – напр. BigBlueButton (виж 2.1.2.),
които са предоставени в електронната учебна среда на Софийския университет – на
основата на Moodle (https://elearn.uni-sofia.bg/).
1.4.
Prezi и SlideShare са онлайн базиран софтуер за създаване и споделяне на
презентации. За разлика от презентация на PowerPoint, Prezi позволява многократно
повече информация да се събере на един екран, да се направят връзки между отделните
части на презентацията, които да са видими, преходите от една „страница“ към друга
може да е автоматичен, могат да се интегрират всякакви мултимедийни материали - и
всичко това е достъпно както онлайн, така и офлайн, т.е. наличието на интернет не е
задължително
(фиг.
2),
достъпна
на
http://prezi.com/o7uxwklzegyv/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share .

Фигура 2 Пример за част от презентация на Prezi

1.5. Авторски софтуер за създаване на собствени ресурси – например урок,
тест, задача за самоподготовка и т.н. – HotPotatoes (http://hotpot.uvic.ca/ ) (фиг. 3)

Фигура 3 Изглед на HotPotatoes и упражнение, направено с него.
HotPotatoes е безплатен софтуер, удобен за създаване на задачи както за работа по
време на занятието, така и за самоподготовка и тестване. Видът на дейността и формите
на оценяване са няколко, напр. възможно е да се направят упражнения тип „попълване
на празни места“ в текст, да се слуша откъс от разговор и да се избере правилен отговор
и т.н. Може да се направи и комбинация от упражнения в дадена последователност -

цялостен урок, при който да се интегрира обяснение и проверка на разбирането на
материала така, че при грешен отговор студентът автоматично да бъде връщан на
подходящото обяснение. Софтуерът е изключително интуитивен, лесен за работа и
позволява генерирането на произволни комбинации от вече създадени материали.
Удобството на материали направени с HotPotatoes е, че могат да се интегрират във
виртуална учебна среда, напр. в Moodle.
1.6. Сайтове и портали (информационни)
Повечето големи информационни компании предлагат онлайн информация за
актуални събития в разнообразни формати, която би могла да се използва в обучението
по и на чужд език. Мултимедийното представяне на такава информация улеснява
обучаемите при разбирането на автентична писмена и устна реч – например, статия (с
илюстрации и хипервръзки към други статии и материали), към която има интервю
(подкаст запис на интервюто). Особено ценни са радио и телевизионните канали онлайн,
които предлагат стрийминг – аудио и видео информация в реално време, например
новини, прогнози за време, здравни и образователни програми, исторически и културни
предавания и т.н.
Тъй като в повечето случаи така предложения материал не е адаптиран, поподходящо е да се използва за обучаеми със средно или по-добро ниво на владеене на
съответния език. За чуждоезиково обучение на начално ниво са подходящи
информационни сайтове, на които има адаптирани програми специално за обучение,
обучителни сайтове или портали за обмен на материали между преподаватели – напр.
TeachersPayTeachers
(http://www.teacherspayteachers.com/),
TeacherTube
(http://www.teachertube.com/),
BusyTeacher
(http://busyteacher.org/),
Merlot
(http://www.merlot.org/merlot/ index.htm).
Съществуват и интерактивни уебсайтове за (само)обучение по различни езици:
напр. WordChamp 1 (http://www.wordchamp.com/), който комбинира уеббазирана среда,
превод от и на различни езици, включително на уебсайтове, дейности за обучение и
самообучение, онлайн курсове и др.
Сайтовете на много университети и издателства предлагат безплатни (или на
достъпна цена) курсове и материали по всякакви предмети, т.нар. „масови отворени (със
свободен достъп) онлайн курсове“ - MOOC (Massive Open Online Course). Качеството на
такива ресурси е много високо, предоставя се възможност за достъп до обучение на хора
от цял свят. Напр. сайтът на Масачузетския технически университет (MIT,
http://ocw.mit.edu/index.htm)
предлага курсове по компютърни и математически
дисциплини, с видео запис на лекции, транскрибирани лекции, презентации; Coursera
(https://www.coursera.org/) е обединение на световно известни университети, които
предлагат повече от 1000 безплатни курса на 16 езика (към момента) по всякакви
дисциплини; Онлайн лабораторията за писане на Пърдю (Online Writing Laboratory,
OWL, https://owl.english.purdue.edu/), където могат да се намерят обяснения за текстове
от всички жанрове, с примери и интерактивни упражнения, и т.н. Друг чудесен източник
на такива ресурси са уебсайтовете на издателства: напр. Оксфорд (Oxford University
В процеса на подготовка на настоящата публикация, този сайт беше преместен и е достъпен на
http://linguae.weebly.com/wordchamp.html
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Press, OUP, https://elt.oup.com/ ?selLanguage=en&selLanguage=bg&cc=bg) или Макмилан
(Macmillan, http://www.macmillanenglish.com/). На такива сайтове могат да се намерят
както допълнителни интерактивни упражнения за предлаганите учебни системи, така и
да се сподели опит с колеги, работещи по същите системи или да се участва в уебинар,
организиран от издателството.
1.7. Библиотеки и бази от данни
Библиотеката на Софийския университет (http://libsu.uni-sofia.bg/index.php)
разполага с електронен каталог на собствената база, който позволява да се търси и
заявява конкретен наличен ресурс. При липсата на дадено издание, съществува
възможност да бъде поръчан чрез библиотечен обмен. Пак там има възможност да се
търси в каталог с дигитализирани рецензии и автореферати на научни трудове, създадени
в Софийския университет. В допълнение, в секцията „Електронни ресурси“ на
библиотеката има достъп до богат набор от електронни списания и бази от данни, с над
2000 заглавия научна периодика както в областта на хуманитарните, така и на природонаучните дисциплини. Сред тях са едни от най-големите електронни бази от данни, напр.
Elsevier, ERIC, JSTOR и др. Тъй като това са платени абонаменти, достъпът до тях може
да става от кампусите на Университета и централната и факултетските библиотеки.
Факултетът по класически и нови филологии разполага с обновена библиотека в
централната сграда на Ректората, където има възможност за ползване и на компютри и
интернет. Тези ресурси могат да се ползват от студентите като част от изследователска
дейност по задача за обучение по и на чужд език, могат да се използват и по време на
занятията на място, тъй като библиотеките разполагат с обособени помещения за
обучение. Включването на такива елементи в обучението по и на чужд език развива и
академични умения за работа с разнообразни ресурси.
Много от университетските библиотеки и електронни хранилища по света
разполагат с подобни услуги, които са безплатни за академични цели и са достъпни през
интернет.
1.8. Конкордансите представляват колекции от електронни документи с
възможност за търсене на думи в техния контекст. Един такъв ресурс е WordNet,
разработен Princeton (http://wordnet.princeton.edu/) – база от данни, която позволява
търсене по честота, семантични връзки и т.н. (фиг. 4). Освен при превод, такива ресурси
могат да се използват за дефиниране на понятия или намиране на най-подходящите
словосъчетания според честотата и приложимостта им за конкретната ситуация.
Подходящи са и за създаване на задачи свързани с етимологията на думите, създаване на
терминологични речници (глосари) и др.п.

Фигура 4 Онлайн версията на базата от данни на Принстън: WordNet
1.9. Енциклопедии
Електронните енциклопедии са неоценим източник на проверена и научно
призната информация от всички области на човешкото познание, които също предлагат
мултимедийно съдържание. Например, Енциклопедия Британика (Encyclopaedia
Britannica, http://www.britannica.com/) комбинира статии с видео съдържание,
електронни викторини и интерактивни игри с висока познавателна стойност. Такъв
ресурс би могъл да се използва самостоятелно - за самообучение, да е част от задача за
търсене на информация по зададена тема, да е материал за четене или слушане и т.н.
1.10. Електронни и уеббазирани речници
Необходимостта от съвременни, лесни за ползване речници едва ли има нужда от
доказване в контекста на обучението по и на чужд език. Удобството на електронните
такива е, че позволяват паралелно търсене на повече от един езици, мигновеното
намиране на дума или израз, като обясненията могат да са дадени и като илюстрация, и
в контекст (с примери). Повечето електронни речници разполагат и с възможност за
изследване на етимология, синонимия и т.н., илюстрации и специализирани списъци с
думи и изрази, идиоми и др.; предлагат интерактивни упражнения за изучаващите езика,
както и връзка с други обучаеми и обучители чрез социален софтуер и групи по интереси.
Някои електронни речници могат директно да се инсталират на компютъра и даже могат

да се свържат със самия офис-пакет. Babylon (http://translation.babylon.com/), например,
предлага превод на и от 75 езика, като ползва базите от данни на повече от 1600 речника
и представлява безплатен софтуер за инсталиране на компютъра или за ползване онлайн.
Електронните речници обикновено се предлагат на дискове към хартиена версия на
речника, но имат и безплатни онлайн версии, напр. Merriam Webster (http://www.merriamwebster.com/),
Oxford
Advanced
Learner’s
Dictionary
(http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/), Longman Contemporary English Dictionary
(http://www.ldoceonline.com/).
1.11. Машинен превод, напр. Гугъл преводач (Google Translate,
http://translate.google.com/) – подходящ е за превод на текстове от областта на правото
(договори, официални документи, бланки), технически описания и ръководства и други
стандартно структурирани текстове. Принципът на софтуера е да съпоставя огромни
електронни бази от данни паралелно на двата езика, за да предложи най-подходящия
превод. Огромно предимство е, че преводът може да бъде чут – прочетен
автоматизирано, т.е. не винаги интонацията е подходящата, но с правилното за
съответния език произношение (фиг. 5).
Разбира се, такъв превод задължително изисква редакция заради многозначност
или метафорична употреба на думите, граматически особености и разлики на дадените
езици, използването на идиоматични изрази и др. п. В този смисъл, такъв превод не е
подходящ за художествен текст.
При необходимост от бърз превод от един на друг език на голям обем текстова
информация или при превод от или на език, който не ползваме свободно, такъв превод
би бил неоценим. Напр. научна статия от конкретна професионална област на език, който
не владеем – може да бъде прочетена и разбрана по този начин. Отново трябва да
обърнем внимание, че такива преводи следва да се редактират основно, ако са
предназначени за учебни или професионални цели, а не са само за лично ползване.
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Вариант на такъв превод е електронното сравняване на идентични текстове на
различни езици, преведени от професионални преводачи. Анализът на такова сравнение
би могъл да е от неоценима помощ, напр. при обучение на преводачи на съответните
езици или подготовка на специалисти от нелингвистична област за работа на чужд език.
2. Електронна комуникация за обучение по и на чужд език
Общуването е основен елемент, често и главна цел на обучението по и на чужд
език. Съществуват различни категоризации на видовете общуване подпомагано от
технологии. Например, в зависимост от това колко души участват и в каква посока е
общуването – един-с-един (преподавател-студент, студент-студент, експерт-студент,
напр.); един-с-много (преподавател-студенти, студент-студенти); много-с-много
(студенти-със-студенти, преподаватели-със-студенти); много-с-един (студентипреподавател, преподаватели-експерти). За реализирането на тези видове комуникация
са подходящи различни средства. Тук ще се спрем на описание на общуването според
това дали то се случва едновременно (синхронно) или е разделено във времето
(асинхронно), като представим някои основни средства за реализацията му. Ще
споменем и доколко всяка от предложените технологии е подходяща за конкретна учебна
ситуация.
2.1. Синхронна – общуване онлайн в реално време. При такова обучение е
желателно да има поне двама преподаватели или преподавател и техническо лице основен и модератор. По-специално, ако обучаемите са повече от 5-6, което често е
случаят, съществува чисто физическата невъзможност да се проследява активността на
всеки от участниците. Такива технически аспекти трябва да се обсъдят и с

административния и техническия персонал на обучаващото звено (напр. факултет) с
оглед на подпомагането и поддържането на учебния процес от компетентни технически
лица.
2.1.1. Текст, аудио, видео чат – съвременните технически средства и
технологии позволяват общуването с всяка една от тези три форми поотделно или в
комбинация чрез един и същи софтуер. Най-използвани днес са Skype, Google чат и
Facebook чат – на практика всички съвременни уеббазирани електронни пощи и социален
софтуер предлагат и такава функция. Изборът на конкретен формат при обучението по и
на чужд език ще зависи освен от целите на самото обучение, и от наличните технически
средства, напр. слушалки с микрофон и уебкамера. Днес такива средства изискват
минимална инвестиция – напр. повечето лаптопи разполагат с вградена камера, а
комплект слушалки с микрофон е от порядъка на 5 – 7 лв. И докато средствата са
леснодостъпни, скоростта и качеството на интернет връзката не навсякъде е. Така че, за
да се гарантира качествено обучение и да се минимизират техническите проблеми, е
важно да се знае с каква връзка разполагат обучаемите и дали имат необходимото
оборудване, като това се заложи в описанието и изискванията за самия курс. Важно е да
се предлага и алтернатива при обективна невъзможност да се осигури такава връзка напр. ако студентът не може да поддържа видеоконферентна връзка, тя да бъде
направена еднопосочна - напр. само той да вижда преподавателя.
2.1.2. Виртуална класна стая / уебинар – уеб-семинар, комбинация от видео,
аудио, презентация и чат в реално време. Може да се реализира изключително лесно с
безплатни налични технически средства. Напр. чрез Skype, където можем да споделим
документ, работния плот на компютъра си, като едновременно провеждаме аудио, видео
или текстови чат. Подходящо е при общуване на 2 до 5 участника в конферентна връзка,
тъй като взимането на думата не може да се контролира от модератор и има вероятност
да не могат да се изкажат всички обучаеми. В рамките на виртуалната среда Moodle на
Софийския университет е инсталирана и възможност за виртуална класна стая с още
повече възможности – BigBlueButton (фиг. 6). Виртуалната класна стая разполага с
възможност за презентиране и споделяне на работния плот (по подобие на учебна дъска),
рисуване, писане или посочване върху показваното, споделяне на връзки и документи;
видео, аудио и текстови чат; запис на сесията, който след това да може да се ползва чрез
виртуалната учебна среда, чрез имейл, като подкаст и т.н. Основното предимство е
възможността да се дава думата и да се гласува - т.е. осигурява се интерактивност за
всички участници. Тук евентуално ограничение е, както и в традиционната класна стая,
времето за провеждане на виртуалното занятие – оптималният брой участници в
обучение по и на чужд език е 10, макс. 15 за 45 до 60 минутен час (Haggit, 2013). Тези
ограничения се налагат поради факта, че е важно да се дава възможност на всеки от
участниците да е активен, т.е. на всеки 4-7 мин. да може да каже нещо, да отговори на
въпрос, да гласува и т.н. Доказано е, че времетраенето на виртуално занятие зависи от
много и различни фактори: напр. възрастта, подготовката, компютърната грамотност,
мотивацията на участниците – за студенти (възрастни, средна компютърна грамотност,
мотивираност) е установено, че е подходящо занятието да не е по-дълго от 50 мин. и
евентуално 10 мин. обсъждане или време за въпроси в края. При планиране на такова
занятие трябва да се вземе предвид и това, че дейности, които в присъствено обучение

отнемат 45- 60 мин., при онлайн обучение се реализират за по-кратко време, напр. за
около 35- 45 мин. С други думи, добре е да имаме „резервни“ дейности, както и задачи
за подготовка преди и за самостоятелна работа след занятието.
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В друга подобна среда – Blackboard - могат да се организират по подобен начин
синхронни обучения или лекции чрез Blackboard Collaborate (фиг. 7)
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2.2. Асинхронна – участниците в обучението не общуват по едно и също
време, напр. преподавателят задава въпрос, на който в рамките на зададен срок (напр.
една седмица) трябва да бъде получен отговор. По този начин всеки участник избира

удобно време за осъществяването на комуникацията. Този формат предполага предимно
писмена реч поради самото си естество, но със съвременните средства запазването на
видео или аудио както на самата задача – напр. подкаст на лекция, така и на изпълнението
ѝ от студента – са абсолютно възможни и относително лесни за реализиране. Запис на
уебинар също може да се използва по този начин, както беше разгледано по-горе.
Най-често използваното средство за такава комуникация е форумът. Той позволява
сортирането на репликите на различните участници (постинги) по различни признаци тематично, по време (в каква последователност са писани), кой на кого отговаря (така
наречените нишки, threads), по автор и др. Форумът е подходящ за групова работа в
малки групи и може да е в основата на групова курсова работа или задача по време на
занятие, изпълнението на която се очаква да продължи и след занятието. Може да се
използва и за индивидуална и самостоятелна работа, ако преподавателят планира
постингите да бъдат обсъждани групово, да дава публична обратна връзка за създаденото
от обучаемите, студентите да оценяват работата на колегите си. Такива дейности са
стимулиращи, защото показват напредъка не сам за себе си, а в сравнение с останалите
участници, т.е. има елемент на състезание.
Други средства за такава комуникация са дъски за съобщения, групови имейли,
участия в групи по интереси чрез социален софтуер, социален софтуер от типа на
Facebook и т.н. Част от тези средства са изключително лесни за ползване, като трябва да
се взима предвид възможността им за конкретен вид общуване. Например, ако искаме да
поставим задача за обсъждане, груповият имейл би бил изключително неподходящ,
особено при повече от двама участници - биха се получили твърде много съобщения и
проследяването на връзката между тях би станало невъзможно много бързо. За такава
цел форумът е по-подходящ, тъй като предлага възможност за организиране на принципа
на нишката, въпрос-отговор, както и визуализирането на процеса. Дъската за съобщения,
както и груповият имейл, е подходяща за еднопосочно общуване - тип информация за
промяна на занятие, групов коментар за обратна връзка по изпълнението на задача,
списък с резултати от тест и т.н. Ако е необходимо да се реализира индивидуално
общуване с обучаемия, най-удобно е това да става чрез имейл или лично съобщение във форум, чрез социален софтуер или във виртуална учебна среда. В такива случаи е
важно да се има предвид дали другият участник в общуването ще получи навреме
съобщението – напр., ако няма навика да отваря електронната си поща всеки ден, а
съобщението е спешно.
Като цяло, асинхронната комуникация има съществена роля във всички фази на
обучението: както за организацията и управлението на учебния процес, така и при
провеждането му и даването на обратна връзка.
3. Електронно оценяване за обучението по и на чужд език - възможности за
оценяване подпомагано от технологии. Формиращо и сумативно оценяване.
3.1. Задаване на рейтинги на дейностите е най-лесната за реализиране форма на
електронно оценяване, която може да се осъществява дори когато самите дейности не са
в електронен формат.
Например, задача за слушане с разбиране се състои от две дейности: първо слушане
и отговаряне на въпроси или верни/грешни твърдения; второ слушане и попълване на

таблица с фактологична информация или попълване на празни места в текст по същата
тема. Всяка от дейностите носи от 1 до 5 рейтингови точки в зависимост от това каква
част от въпросите и празните места са правилно попълнени. Така сумарният рейтинг на
задачата е 10, което може да е част от формиращо оценяване.
По подобен начин може да се зададе рейтинг на мнения (постинги) във форум напр. отговори на въпрос: всеки правилен отговор се оценява с от 1 до 5 точки в
зависимост от това доколко е изчепрателен.
Всяка задача оформена във виртуална учебна среда, както е разгледано в точка 4,
може да се зададе така, че да бъде част от общата оценка, т.е. да има рейтинг и да се
отразява в „електронния бележник“ на студента. По този начин може да се проследи
напредъкът, а и самият студент вижда с какво се е справил, какво още има да прави, какви
рейтинги е получил за всяка изпълнена задача.
Рейтингите могат да се дават както от преподавателя, така и от останалите
студенти, в зависимост от целта на задачта. По този начин се реализира и взаимно
обучение, дава се възможност да се сравнят отговорите и да се създаде усещането за
напредък, да се създаде навик за изпълняване на предварително поставени изисквания,
да се усвои даването на позитивна и критична обратна връзка и т.н. – т.е. умения от общ
академичен характер („меки“ умения).
3.2. Текст
Електронното оценяване на текст, напр. есе, на този етап на развитие на
технологиите е възможно, но не е напълно надеждно. Съществуват софтуерни решения
за някои стандартизирани текстове на английски език, например, които могат да
оценяват според зададени предварително критерии: напр. употреба на конкретни изрази.
При голям брой работи за оценяване, такъв подход би бил ефективен за обратна връзка
и формиращо оценяване, но за сумативно оценяване или изпит е по-подходящо да се
разчита на допълнително оценяване или коригиране на оценяването от човек.
За проверка на диктовки, например, които се набират на компютър, такова
оценяване е изключително подходящо, тъй като и най-използваният софтуер може да
сравнява текстове. Например MS Word има функцията да сравнява два документа и
разликите, т.е. грешно изписаните думи, се оцветяват различно (фиг. 8) (функцията се
намира в менюто review -> compare -> compare или combine).
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За текстове, писани на ръка, съществува софтуер за разчитането им в електронна
форма, напр. ABBYY (http://www.abbyy.com/). Тъй като почерците може да са трудни за
идентифициране от програмата, такова транскрибиране не е съвсем надежно и се нуждае
от редакция от човек. Удобно е такава програма да се използва при печатен текст, който
е под формата на изображение (напр. снимка на документ или pdf файл), като отново е
добре да се свери разчетеното с оригинала. В този случай, обаче, грешно разчетените
елементи са много малко, особено ако оригиналът е само текст и използва стандартни
шрифтове.
В зависимост от това каква технология е използвана за задание, резултатът от който
е текст, може да се заложи рейтинг или друга автоматично отразявана оценка, която се
поставя от преподавател, друг студент или външен оценител. Т.е. дори самото оценяване
на текста да не е автоматично, даването на обратна връзка в електронна форма и
отразяването в „електронен бележник“ или електронен протокол е напълно възможно.
Такова отразяване може да става чрез виртуална учебна среда, например.
3.3. Тестове
Вероятно най-използваният тип електронно оценяване по и на чужд език са
тестовете. Тук няма да се спираме на видовете тестове и въпроси, тъй като фокусът ни е
по-скоро върху това коя технология можем да използваме. За повече информация по
самото създаване на тестове и принципите зад него виж напр. Бижков, 1996.
За целите на обучението по и на чужд език съществуват много готови тестове – от
такива за установяване на ниво (placement tests), до финални - за даване на сертификат
(напр. TOEFL, Cambridge) и за завършване на конкрета система на обучение (напр. New
Headway на Oxford). Тестовете са подходящи и при формиращо оценяване, за бърза

проверка на усвояването на конкретен материал, в края на дадено занятие или в рамките
на няколко занятия. Реализацията на теста може да включва една или повече задачи,
които могат да са от различен тип. Важно е да се опрадели какво време би отнело
решаването на теста, особено ако трябва да се прави по време на занятие – напр. тест с
10 въпроса от отворен тип би изисквал повече време от подобен тест, но от затворен тип.
Нека разгледаме някои примери за готови тестове, които са безплатни и могат да
се използват за различни цели.
3.3.1. Тестове за установяване на ниво
Такива тестове съществуват на повечето официални сайтове на изпитни
институции.
Например,
на
сайта
на
Кембридж
(Cambridge)
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
или на следните сайтове:
http://englishenglish.com/englishtest.htm, http://www.examenglish.com/leveltest/ index.php,
http://www.pass-english-exams.com/en/courses/test.php. Удобството е, че всеки от тях
освен самото ниво, показва и допуснатите грешки - т.е. обучението може да се фокусира
върху конкретни пропуски, да се предложат индивидуални допълнителни задачи за
конкретни студенти и т.н.
Тези тестове могат да се използват както за установяване на нивото на конкретна
група студенти в началото на обучението по чужд език, така и да се следи напредъка.
Могат да се използват и в края на обучението, като по този начин се гарантира
постигането на ниво независимо от използваната конкретна учебна система. В този
смисъл, тези тестове гарантират относително обективно оценяване на даден етап от
обучението.

3.3.2. Тестове при приключване на обучение по дадена система
Обикновено самите издателства предлагат подобни тестове – за всеки урок, на
няколко урока, финален тест. Такива тестове се предлагат на CD носител за съответната
учебна система, напр. New Headway на Oxford University Press. В учителските
ръководства към всяка система също има такива тестове – дори и да не са в електронна
форма, те могат да се обработват електронно с помощта на софтуер за разчитане,
налагане на шаблон с верни отговори или сравняване на документи (както беше описано
по-горе).
3.3.3. Тестове за самоподготовка по дадена система
Както и в горния случай (т. 3.3.2), така и в този готовите тестове към всяка система
могат да се използват за самоподготовка и самоконтрол на напредъка. В случая на всички
видове електронно и електронно дистанционно обучение по и на чужд език това е
особено ценно, тъй като позволява на обучаемия да проследява обективно как се справя
с материала в удобно време и без допълнителното напрежение на „изпитване“ по време
на занятие. Такива тестове са предоставени за ползване онлайн, напр. по системата на
Оксфорд NewHeadway Advanced Tests. Намирането на такива ресурси е добре да стане
предварително, като част от подготовката на курса, за да могат да бъдат предоставени на
студентите още в началото на обучението. Така ще се осигури самостоятелност на
обучаемите при подготовката им и ще им се даде възможност да напредват със собствено
темпо, което е особено ценно при групи с различно ниво на владеене на езика. Тези
ресурси могат да се използват и като допълнителни при обучението по дисциплини на
съответния език - за подпомагане на тези студенти, които имат нужда от повишаване на
нивото на владеене на езика.
Често удобни упражнения за самопроверка се предлагат и онлайн от
издателствата на учебните системи, напр. на New Headway, които позволяват и да се
генерират тестове от упражненията. Например, имаме нужда да проверим как усвояваме
употребата на минало време (Past Simple Tense) (фиг. 9)

Фигура 9 Примерен онлайн тест, генериран по учебната система New Headway на
Oxford
3.3.4. Тестове за (само)подготовка за полагане на изпит
На практика всички изброени по-горе ресурси и тестове могат да служат и за
изпитна (само)подготовка, като е желателно подборът им все пак да е направен с оглед
на времето, което ще бъде отделено за обучение. Структурирането и степенуването по
трудност на упражненията е добре да стане под наблюдението и с подпомагане от
специалист, тъй като много от специфичните за даден изпит стратегии не могат да бъдат
усвоени само с решаването на тестове.
С тази уговорка, нека разгледаме и някои от възможностите на конкретен такъв
интерактивен сайт. На Exam English (http://www.examenglish.com/) се предлагат
упражнения за всички компоненти на изпитите за Cambridge, IELTS, TOEFL, SAT и др.,
включително и тест за ниво. Упражненията са направени във формата на съответния
изпит, а в допълнение има граматически упражнения, такива за натрупване на речник и
пояснения към тях, включително как се тълкуват резултатите. За писмените задачи са
дадени примерни, с коментари от оценители, а за задачите за говорене – видеоклипове
с примерно провеждане на тази част от изпита. Такива сайтове могат да се използват като
основа или в допълнение на занятия, за допълнителна или самостоятелна работа, а могат
и да бъдат част от изпит. Тъй като са общодостъпни, последният вариант следва да се
прилага след преценка доколко е целесъобразно за конкретна учебна ситуация.
3.3.5. Анкети за качество на обучението

Обратната връзка за това как обучаемите възприемат електронните форми на
обучение, какво намират за полезно и какви затруднения срещат е изключително ценна.
Има създадени и възприети анкети, които измерват различните аспекти на електронното
обучение (Кременска, 2011, Янева, 2011). Тук ще се спрем на конкретна такава анкета,
която е възприета в много от големите англоезични университети по света и е
интегрирана във виртуалната учебна среда Мудъл. Анкетата е базирана на „Изследване
на конструктивистки виртуални учебни среди“ (COLLES - Constructivist On-Line
Learning Environment Survey) и се състои от 24 твърдения в 6 групи, всяко от които
помага да се уточни мнението на студентите по ключови въпроси за качеството на
електронното обучение: съответствие (Доколко подходящо е електронното обучение за
професионалния контекст на обучаемите?); развитие на критическо мислене (Стимулира
ли онлайн обучението критическото мислене у студентите?); интерактивност (До каква
степен студентите са ангажирани в пълноценно обучително общуване?); подкрепа от
преподавател (Доколко преподавателите подпомагат студентите за пълноценното им
участие в онлайн обучението?); подкрепа от колеги (Колегите студенти предоставят ли
окуражаваща и съпричастна подкрепа?); интерпретиране (Студентите и преподаватели
успяват ли да осмислят правилно онлайн комуникацията помежду си?). Включването на
анкетата в курса става чрез модула Изследвания (Surveys); резултатите от нея се
обработват автоматично и могат да се видят като графики, както и да се експортират в
различни формати, напр. в MS Excel.
Подобна анкета беше разработена и пилотирана специално за целите на
Факултета по класически и нови филологии през 2011 г. по проект под ръководството на
проф. Янева (Янева и кол. 2011). Анкетата е на български език, като за пилотния вариант
в електронна форма беше използван безплатен онлайн софтуер SurveyMonkey
(https://www.surveymonkey.com/).
Друг
такъв
софтуер
е
Kwiksurveys
(http://kwiksurveys.com/). Примерни резултати от такава анкета са показани на фиг. 10.
Разбира се, тълкуването на резултатите е в ръцете на изследователя – или преподавателя,
който търси обратната връзка, за да повиши качеството на обучението. Ценното в случая
е, че първоначалното събиране и обработване на данните се извършва автоматично спестява се много време и ресурси, напр. хартия за анкетите.

Фигура 10 Автоматично обработени резултати от анкета в SurveyMonkey
3.4. Електронно портфолио
Електронното портфолио по същество е набор от артефакти, изработени от
обучаемите в процеса на обучението, в резултат на поставена задача. В този смисъл, това
са продукти, доказващи напредъка на всеки етап. Те могат да са под формата на текстове
(напр. курсови работи, есета, отговори на въпрос), презентации, видеозаписи на
презентации или дискусии и т.н. Всеки запис на активност на студента във виртуалната
учебна може да бъде част от портфолиото му – напр. мнение във форум, което е
рейтирано. По този начин се осигурява постоянна обратна връзка за това как се справя
обучаемия, като се създава и усещането за натрупване на знания и умения, а в същото
време се улеснява процеса на обективно оценяване спрямо зададени критерии, спрямо
входящо ниво или в сравнение с останалите обучаеми.
Електронното портфолио в Мудъл може много лесно да се организира
посредством системата за оценяване, където всеки елемент на обучението, за който е
зададен рейтинг, се отразява в обща таблица. Оценката може да се получи под формата
на средна за елементите, с натрупване - да се сумират отделните елементи, най-висока
оценка и т.н. Стойностите ѝ също могат да се контролират – например под формата на
точкова система, която да се конвертира в шестобална система накрая; средна
аритметична от оценки по шестобална система и т.н. Възможно е също да се вижда

обратната връзка, дадена на всеки студент на конкретен елемент – по този начин
преподавателят може лесно да проследи индивидуалния напредък.
3.5. Софтуер за плагиатство
Проблемът с плагиатството и как да бъде избегнато винаги е стоял. С помощта на
технологиите сравняването на огромни корпуси и бази от данни може да стане за
секунди, което и дава възможност за бързо и лесно откриване на копирани текстове. Един
от начините да се идентифицира плагиатство е да се сравнят два документа. Ако обаче
трябва да се сравни работата на студента с повече възможни източници, по-лесно е да се
използва специализиран софтуер, какъвто има и онлайн, например тук:
http://plagiarismdetector.net/. Широко използвана безплатна програма, която бързо и
лесно се инсталира, е Viper http://www.scanmyessay.com/. С нея можем да открием
плагиатство както спрямо документи онлайн, в бази от данни, така и на собствения ни
компютър – напр. в курсови работи от минали години. На екрана излизат паралелно
документите, в които са открити съответствия, процентът съвпадение на текст и точното
място на съвпаденията (фиг. 11).

Фигура 11 Софтуер за откриване на плагиатство в действие
3.6.
Системи за оценяване и даване на обратна връзка
В изброените по-горе възможности за оценяване споменахме вариантите за
формиращо и сумативно оценяване като основа за поставянето на оценка – формалният
показател за изпълнението (или неизпълнението) на поставените изисквания. Тъй като в
България оценяването става по шестобална система, е необходимо всички използвани
системи за оценяване да се свеждат до нея, т.е. каквито и показатели да използваме за
отразяване на напредък, покриване на стандарти или изпълнение на критерии, крайният
резултат следва да е оценка от 2 до 6.

Изборът как точно да се формира тази оценка става с утвърждаване в учебната
програма по съответната дисциплина и трябва да се разясни на студентите още в самото
начало на обучението им. При електронните форми на оценяване това е особено важно,
тъй като самите технологии дават огромни възможности за разнообразна обратна връзка
и оценяване. Те, обаче, трябва да се използват целенасочено и адекватно – не на всяка
цена и с яснота за ползата за напредъка на обучаемия.
Нека разгледаме една такава възможна система за оценяване, приложена в
обучението по „Академично писане“ за магистри английска филология, която показа
стимулиращ ефект за обучаемите и много добри крайни резултати. Системата се базира
на натрупването на електронно портфолио и на участие в занятията, което се мотивира
със самата същност на дисциплината – поставената цел е развиване на умения за писане
на академични текстове в три основни жанра, необходими за справянето със задачите по
останалите дисциплини. На фиг. 12 е представена системата и поднасянето ѝ в
електронна форма за информация на студентите (като част от анотацията на курса, във
файл, удобен за сваляне и достъпен онлайн), а на фиг. 13 са демонстрирани конкретни
пример за електронния ѝ вариант.

Фигура 12 Пример за система за оценяване - по Академично писане

Фигура 13 Електронна форма на оценяването – в таблица на MS Excel
4. Среда за обучение
Последната, и може би най-комплексна функция на технологиите в обучението по
и на чужд език е това да осигуряват гъвкава и достъпна среда за обучение. Това може да
включва всеки от изброените по-горе елементи, във всевъзможни комбинации: от найпростото информиране за курса, напр. чрез имейл или уебстраница, до цялостно
управление на учебния процес - предоставяне на учебен материал и дейности с него,
контрол и оценяване, административни решения и т.н. Такова управление обикновено се
реализира чрез виртуални учебни среди (virtual learning environments, VLE) или системи
за управление на съдържанието (content management systems, CMS), напр. Moodle,
Dokeos, Blackboard. Улеснено, но и с по-ограничени възможности е използването на
популярните видове социален софтуер за такива цели - напр. разгледаните по-горе
блогове и уебстраници, поддържани чрез Facebook или Blogspot. По-комплексно е
пренасянето на учебния процес във виртуален свят - напр. тип Втори живот
(SecondLife) или Macmillan English Campus, където е възможно да се реализира
дистанционна форма на обучение максимално близка до реалния живот, включително в
3D свят, какъвто е Втори живот. Нека разгледаме тези две възможности по-подробно.
4.1. Виртуална учебна среда – Мудъл
Мудъл (Moodle) е безплатен софтуерен пакет за създаване на уеббазирани курсове
и уебсайтове. Това е проект за глобално развитие, който е създаден да поддържа
социалния конструктивизъм като образователна парадигма. Чрез него е възможен
свободен обмен на учебни съдържания, или използването на готови лицензирани
съдържания, при спазване на авторските права. Има формата на интерактивен уебсайт, и
позволява доставяне на учебно съдържание, съвместна работа и организация на
обучението, електронно оценяване и обратна връзка.

В Софийския университет Мудъл е въведен още през 2001 г., във Факултета по
математика и информатика, а в момента на практика всички факултети използват една
или друга версия на средата. Общоуниверситетската платформа се намира на
http://elearn.uni-sofia.bg/ и позволява достъп до курсовете на съответните факултети.
Курсът в Мудъл изглежда като уебсайт, като страницата му е разделена на три
части: лявата и дясната съдържат менюта, които могат да се променят по избор на
преподавателя и студента от стандартен набор или допълнителни функционалности.
Централната част е учебното съдържание, което може да е организирано по седмици, по
теми или в свободен (социален) формат (фиг. 14). Стандартните възможности, които
съдържа основният пакет на Мудъл, включват навигация, календар, форум, уебстраница,
етикет, урок, тест и т.н., като могат винаги да се добавят допълнителни модули, напр.
HotPotatoes за тестове и уроци, или BigBlueButton – за видеоконференция или виртуална
класна стая. Всички тези модули могат да се комбинират по всевъзможни начини, да се
преместват, така че да са максимално удобни за ползване, да се скриват или редактират
– според нуждите на конкретното обучение.

Фигура 14 Общ изглед на курс в Мудъл
Кои точно модули да използваме и как? Организацията на елементите зависи от
педагогическите цели на обучението, от наличните материали, но най-вече от
собствената ни преценка кое представяне е най-подходящо за студентите ни и как найефективно да ги подпомагаме. Има много ръководства по Мудъл, включително на
български език, за всеки от модулите, които могат да се намерят в YouTube и на
официалната страница на Мудъл https://moodle.org/course/view.php?id=43&section=2.
Педагогически характеристики на Мудъл и възможностите за приложението му за
обучение по и на чужд език могат да се намерят в Янева и др. (2011), Кременска (2011),
Кременска и др. (2013). На фиг. 15 са представени идеи за визуализация на електронен
курс по специализиран английски език от реално действащи курсове.

Фигура 15 Примери за занятия по специализиран английски език в Мудъл
4.2. Обучение с помощта на Втори живот (SecondLife)
„Сериозните игри“ (serious games) е термин, който се наложи в последните години
за представяне на симулиращи реалния живот технологични решения, които се използват
за образователни, бизнес, научни, изследователски и др. подобни цели. Тук ще
представим конкретна такава симулация, софтуерното решение Втори живот, като
фокусът ни е върху възможностите за обучението по и на чужд език.
Втори живот е платформа, която се инсталира безплатно и позволява да се
свързваме с виртуалния „свят“ чрез браузър и интернет. 3D анимираният „свят“ се състои
от „острови“, достъпът до които може да е свободен, но може и да е ограничен – т.е.
може да се създаде „остров“ на конкретен университет, който да може да се посещава
само от студентите на университета. При инсталирането е необходимо да създадем своя
виртуален образ – аватар, който след това ще използваме при „телепортиране“ на
искания от нас „остров“ и участие в живота на „света“.
Най-лесната форма на практика на езика в естествени условия – при това без да
пътуваме – е както и в реалния живот: за общуване в реални условия. Например, на
публично достъпен остров, на който се говори английски език, с виртуални магазини за
дрехи: можем да организираме разговор с продавач, който е реален човек, носител или
ползвател на езика. Можем да се включим в общност на обучавани на остров, на който
се предлагат такива услуги, или сами да организираме обучение в рамките на

общодостъпен остров. Създаването на собствен кампус отнема време и изисква реални
средства за „закупуването“ на остров – тъй като се нуждаем от услугите на програмисти,
които да създадат 3D изображението и функционалностите, които искаме. Много от
големите университети притежават такива кампуси, в които се провеждат реални
обучения, конференции, консултации, даже учебни практики. Например, преглед на
пациент, който описва симптомите на заболяването си – пациентът, студентът по
медицина и преподавателят са представени със своите аватари във виртуален лекарски
кабинет. На фиг. 16 се вижда виртуална класна стая на лекцията на проф. Марк Ванщайн
(Marc Weinstein, Florida International University) 2, в която се представя визия за ролята на
такива виртуални светове в образованието, като видеото е направено в домашни условия
и е „заснето“ във Втори свят.

Фигура 16 Пример за 3D класна стая в SecondLife
Представа за част от възможностите на Втори живот за обучение на
университетско
ниво
дава,
например,
видеото
на
адрес
http://www.youtube.com/watch?v=qM_1IEJsy2Q, където през очите на обучаемия са
представени креативни идеи, интервюта с преподаватели, примери и т.н. Някои от найголемите
университети
във
Втори
живот
са
представени
тук
http://www.youtube.com/watch?v=PydwAOBLVRA. Преподавателската гледна точка
можем да видим във видеото на адрес http://www.youtube.com/watch?v=4R1SrZua5ww, а
представяне
на
Виртуалния
учебен
център,
създаден
от
IBM
https://www.youtube.com/watch?v=xx9Wx7xUQbk . Тези примери показват потенциала на

2

Marc Weinstein, Florida International University , SecondLife
<http://www.youtube.com/watch?v=mCd_YsPbf0Y>

такива виртуални светове в обучението по принцип и могат да се използват за основа на
творческо прилагане на виртуалния свят за обучение по и на чужд език.
5. Задачи и дейности в контекста на обучението по и на чужд език
Използването на разнообразни информационни ресурси е част от всяка
обучителна дейност. На практика всеки от изброените по-горе ресурси може да се
използва както по време на самите занятия, така и за самоподготовка или допълнителна
работа, като бъде съответно описан и с подходящи инструкции за работа. Например, в
обучението по и на чужд език можем да организираме четене с разбиране върху статия
от информационен сайт, например сайтът на BBC предлага статии и новини по всякакви
теми. На същия сайт има и интервюта под формата на подкаст, така че може да се развива
и умение за слушане върху същата информация.
Нека разгледаме конкретни примери за създаването на задачи и дейности.
5.1. Нискотехнологичен контекст
Ас. Яна Георгиева подготвя занятие по английски за специалност Туризъм.
Разполага със собствен лаптоп и мобилен интернет, а студентите могат да използват
собствени лаптопи, публично достъпен, но бавен интернет. Залата не е оборудвана с
презентационна техника. Студентите са напреднали, минималното ниво е В2.
Яна подготвя индивидуална задача за слушане с разбиране. Намира интервю с
предприемач, собственик на хотелска верига. Дейностите, които описва за студентите си
целта запознаване със специфична терминология за областта на туризма, слушане на
автентичен говор, развиване на умения за слушане с разбиране и отсяване на
информация. Задачата и дейностите към нея са описани в работен лист, който всеки от
студентите получава в началото на занятието или се копира от самите студенти. В
описанието се включват целите, връзка към оригиналния материал, последователността
на дейностите (стъпките за изпълнение) - въпроси, на които да се отговори, таблица,
която да се попълни и т.н., както и подробни инструкции. Яна е свалила подкаста, който
ще използва, на лаптопа си, тъй като връзката през интернет може да се окаже
недостатъчно бърза.
По време на занятието студентите използват собствени лаптопи или мобилни
устройства за работа с подкаста. За тези, които не разполагат с такива Яна предоставя
лаптопа си. Тъй като звукът не е достатъчно силен, всеки от студентите може да пусне
подкаста няколко пъти. Обсъжда се групово попълването на таблица с факти от
материала, като се коментира и каква част от тези факти следва да бъде записана.
След изпълнението на дейностите, за самостоятелна работа остава попълването
на таблица с термините, които се срещат в материала, които да бъдат обсъдени на
следващото занятие.
5.2. Високотехнологичен контекст
Ас. Петко Костадинов подготвя занятие по специализиран английски език със
студенти по Информатика. Разполага с компютърна лаборатория с интернет и
презентационно оборудване. Студентите са с различно ниво на владеене на езика – от В1
до С2; всички разполагат със собствен компютър и интернет както по време на, така и
извън занятията.

Петко подготвя групова дейност от типа уебкуест – провеждане на собствено
онлайн изследване от всеки студент за решаване на конкретен проблем. Петко
формулира групова задача за създаване на текст за решаване на казус – отговор на
въпрос, като описва последователността от дейности, изискванията и сроковете, както и
скалата за оценяване на продукта. Задачата е формулирана във виртуална учебна среда,
сроковете са поставени в календара на средата, а изискванията са формулирани в
инструкции тип работен лист, качени са в средата и са изпратени на групов имейл.
Дейностите по задачата се осъществяват по време на занятията, както и извън тях,
като времето за работа е регламентирано (напр. 2 часа присъствени занятия и 1 час
самостоятелна работа). Продуктите се качват във виртуалната учебна среда. След
изтичане на сроковете за работа, Петко оценява работите по поставените предварително
критерии и дава групова обратна връзка за всяка курсова работа. В присъствено занятие
се обсъждат резултатите и коментират курсовите работи.
6. Обобщение
Необходимостта от принципно нови подходи в съвременното образование е
безспорна и е предмет на все повече научни и научно-приложни разработки. Един
интересен материал за размисъл, който бихме препоръчали за илюстрация е изложението
на Кен Робинсон, представено на популярните TED Talks (научни открития, иновации и
идеи, представени в кратки презентации), което може да бъде намерено на адрес
В тази
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms.html.
презентация се аргументира по убедителен (и интересно онагледен) начин защо точно се
налага за преразгледаме образователните парадигми, възприети в миналото. Настоящото
изложение не си поставя за цел да доказва тази необходимост – приели сме, че тя е факт
и търсим подходящи средства за задоволяването ѝ.
Технологичните възможности за подпомагане на обучението по и на чужд език са
много и, при адекватно прилагане, биха могли да дадат възможност за по-ефективно,
персонализирано и достъпно обучение. Разгледаните тук технологии далеч не изчерпват
всички налични средства – технологиите се развиват и буквално ежедневно възникват
нови възможности. Целта на този преглед е по-скоро да подскаже идеи за прилагането
на някои конкретни методически и педагогически решения за всеки от четирите аспекта
на интегрирането на технологиите в обучението по и на чужд език: за ресурс, за среда на
обучение, за комуникация и за оценяване. Творческото прилагане на технологиите в
зависимост от конкретния контекст, налично време за подготовка и лични
предпочитания е въпрос на личен избор на преподавателя, доколкото не е
институционално определено. Тъй като в Софийския университет към момента се работи
по много дисциплини по интегрирането на технологии в обучението и постепенно се
създава общност на подпомагане на индивидуалните усилия, може да се твърди, че е
реалистично да се осигури качествено съвременно обучение, отговарящо на найвисоките международни стандарти.
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