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Увод 

еКовачева 0 

ÏÐÅÄÃÎÂÎÐ 

Синергията между стремежът за учене през 

целия живот и бързото развитие на 

информационните и комуникационни технологии 

'ИКТ( предоставя на потребителите нови 

възможности за самоусъръшенстване с помощта 

на електронни курсове- В книгата се прави 

класификация на областите+ които влияят и са 

повлияни съществено при внедряване на 

електронно обучение и изграждат модел на 

Хоризонти на електронното обучение – 

представени са отделни негови принципи+ методи 

и инструменти-  

Процесът на внедряване на ИКТ в обучението е 

дълъг+ изискват се усилия в различни посоки- За 

основа на изследванията+ представени в книгата+ 

са използвани резултати от множество 

изследователски+ образователни+ развойни и 

внедрителски проекти- Авторката се базира 

както на различни литературни източници+ така 

и на опита си от проекти+ в които е участвала 



Увод 

1 Хоризонти на електронното обучение 

като изследовател+ разработчик+ обучаващ и 

координатор- 

Книгата има за цел практически да подпомогне 

работата както на колеги+ които правят първите 

си стъпки в създаването на електронни обучение 

'при избора на педагогически подходи+ ресурси и 

технологични решения(+ така и на тези+ които са 

преодоляли първоначалния етап на осмисляне и 

представен курс в електронна форма+ но биха 

желала да се запознаят по,задълбочено с 

възможностите и хоризонтите+ които се 

откриват пред тях за работа във виртуалната 

среда- 

В ïúðâà ãëàâà са представени инициативи и 

добри практики в областта на разработване и 

внедряване и обучение чрез електронни курсове- 

Âòîðà ãëàâà е посветена на основни термини в 

областта на електронното обучение и се 

разглежда основна характеритстика на това 

обучение+ а именно неговата гъвкавост по място и 

време на провеждане и произтичащите оттам 

аспекти- Òðåòà ãëàâà е сърцето на тази книга- В 



Увод 

еКовачева 2 

нея се представя модела Хоризонти на 

електронното обучение и се разглеждат подробно 

неговите принципи и елементи и се представят 

насоки и средства за реализация им- ×åòâúðòà 

ãëàâà разглежда интернет приложения+ които са в 

помощ на учебния процес9 уеб,базирани средства+ 

дигитални библиотеки и социални групи- 

В çàêëþ÷åíèå са направени обобщения и 

предложени бъдещи изследвания+ основани на 

дългогодишната работа на авторката при 

разработване и внедряване на електронното 

обучение за различни образователни нива- 

 



Увод 

3 Хоризонти на електронното обучение 

Използвам възможността да изразя 

благодарността си към колегите Евгения Сендова+ 

Румен Николов+ Илиана Николова+ Румяна Пейчева+ 

Елиза Стефанова+ Красен Стефанов+ Николина 

Николова+ Иван Койчев+ Атанас Георгиев+ с които 

откривахме и откриваме Хоризонтите на 

електронно обучение-  

Искам да изкажа своята признателност на 

колегите от реализираните многобройните 

семинари и обучения за изпозване на ИКТ в 

обучението+ с които сме се обогатявали взаимно- 

Благодарности и към Елена Шойкова за 

ценните насоки при реализацията на тази книга- 
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ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÈ È ÄÎÁÐÈ 

ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

В тази глава се разглеждат добри практики на 

електрнни курсове и инициативи за 

разработване на електронно обучение на 

национално равнище- 

 

През последните двадесет години 

Информаицонните и комуникационните 

технологии 'ИКТ( се развиват с бързи темпове и 

навлизат във всяка сфера на живота ни- Процесът 

на обучение също е повлиян от тях- Стремежът за 

по,бърз достъп до образование създава 

предпоставка за използването на ИКТ- Знанието 

достига до всеки+ който пожелае без ограничения за 

време и място- Процесът на обучение е по,гъвкав в 

сравнение с традиционното- Възниква и се развива 

т-нар електронно обучение 'ЕО( , предпоставка за 

преминаване на образованието на един нов етап- 

Някои от промените+ наблюдавани от Rhdldmr 

'1//4( и Николов '1//8( са9  
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o Обучението е непрекъснат процес+ 

продължаващ през целия живот+  

o Неформалното обучение става важен 

аспект от образователния опит- 

Формалното образование вече не е по,

голямата част от обучението+ 

o Технологиите променят мисленето , 

инструментите+ които се използват го 

определят и оформят+ 

o Свързват се учещите индивиди с учещи 

общности- 

Предметът на ЕО изучава промените и 

разработва дидактически подходи и методи за 

разработване на курсове+ адаптирани към 

различни нива учещи и стиловете на учене+ 

позволява на учещите да работят със собствено 

темпо и на удобно за тях място- Учебната среда е 

глобалната мрежа и в частност облачните 

структури- Разработват се системи за ЕО+ които 

улесняват общуването между учещите+ 

обучаващите и учебните ресурси и дейности- 

Създават се системи за обучение 'СЕО(+ които 
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предоставят информацията òî÷íî и íà âðåìå , 

учебният материал се актуализира на едно 

единствено място+ което осигурява единна 

информация за всички учещи едновременно- СЕО 

осигуряват 9 

o възможност за ïðîñëåäÿâàíå íà 

ó÷åáíèÿ ïðîöåñ и работата на учещите+ 

o разпространяване на учебните 

материали+ ресурси и дейности за всички 

учещи едновременно тъй като са уеб,

базирани+  

o осигурени ñðåäñòâà çà îáùóâàíå между 

отделните участници в процеса на учене+ 

o оценяване и обратна връзка към учещите- 

Не трявба да се забравя+ че за провеждане на ЕО 

се изисква предварителна усилена работа за 

трансформиране на съществуващи или създаване 

на нови електронни курсове-  

 



Инициативи и добри практики 

3 Хоризонти на електронното обучение 

ÏÎ ÑÂÅÒÀ 

През последните десетина години 

университети като Масачузетския технологичен 

институт 'LHS gsso9..nbv-lhs-dct( и Станфордския 

университет 'gsso9..nmkhmd-rs`menqc-dct.( „отвориха“ 

онлайн курсовете си безплатно за всички- Преди 

пет години се създадоха университетски общности 

'LNNBr , l`rrhudkx nodm nmkhmd bntqrdr(+ които 

предлагат безплатни дистанционни курсове и след 

успешно завършване на курс издават сертификат 

като BNQRDQ@ 'Фигура 0(- През декември 1/01 в 

BNQRDQ@ са били включени 22 университета+ а 

юни 1/02 са нарастнали до 70- 

 

Фигура 0 BNQRDQ@ , gsso9..vvv-bntqrdq`-nqf. 
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Nodm Btkstqd gsso9..vvv-nodmbtkstqd-bnl. , друга 

инициатива+ подобна на BNQRDQ@+ която 

обединява 44/ отворени курса от различни 

университети- Тези курсове са класифицирани по 

различни показатели9 

o отворени курсове+ сертификати и т-н-  

o отворени курсове 

o отворени езикови курсове 

o материали за К,01 – книги+ видео уроци и 

… 

o категории – книги+ изкуство …- 

Инициативата предоставя възможност за 

регистрация+ автоматично изпращане на новости 

и за коментари по различни социални мрежи като 

освен вече описаните при bnqrdq` e`bdannj+ fnnfkd* и 

svddsdq+ тук са добавени и khmjdchm+ stlakq+ 

rstlakdtonm+ qdcchs и ohm hs- 

При изброяване на курсовете освен заглавието 

на курса и лектора+ се дава информация кой 

университет го предоставя и какъв тип са 

уроците и по,точно къде могат да бъдат намерени 

– видео+ fnnfkd видео+ hStmd+ XntStad- Едни от 
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партньорите на NodmBtktstqd е Българската 

асоциация HS Vnqkc AF , gsso9..vvv-hs,vnqkc-af.-  

Големи ИТ компании като Bhrbn Rxrsdlr+ Nq`b`k 

и Lhbqnrnes изграждат международна мрежа от 

учебни академии 'Фигура 1(+ в които обучават и 

сертифицират курсисти+ чрез електронни курсове+ 

в които прилагат различни образователни подходи 

и платформи за обучение- Все повече 

образователни институции развиват електронно 

обучение 'Bg`qhjdq+ M``y% O`mh+ 1/00: Ah`rtssh+ 1/00: 

Mhjnknu и колектив+ 1/00(- 

 

Фигура 1 Запазени знаци на академиите на  

BHRBN+ NQ@BKD+ LHBQNRNES 

 

ЕО се разпространява все повече и повече+ 

използва възможностите на Vnqkc Vhcd Vda и 

материалите се разпространяват сред широк кръг 

обучаващи се потребители независимо от време и 

място 'Eqxcdmadqf 1//2(+ 'M`or и колектив+ 1//1(+ 
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'Jghmd%Kntqctr`lx+ 1//2(- Учебните ресурси са 

мултимедийни материали 'текст+ избражения+ 

диаграми+ звук и видео( с интерактивни 

комуникации между участниците в обучението 

като електронна поща+ дъски за съобщения+ 

разговори. дискусии в реално време 'bg`sr(+ аудио и 

видео конференции 'в зависимост от скоростта на 

Интернет връзката(- Въвеждането на 

електронното обучение за получаване на нови и 

усъвършенстване на съществуващи знания е 

възможност+ и когато се използва от бизнеса за 

бърза квалификация на работници за управление 

на знанията в компаниите- 
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ÄÎÁÐÈ ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

Ñòàí ôîðäñ êè  óí èâå ðñ èòå ò 

Курсовете+ предоставени от Станфордския 

университе+ са на адрес gsso9..nmkhmd-rs`menqc-dct- 

Разпределението на курсвоете е по теми+ 

платформи+ на които са налични+ и по текущия им 

статус както отчитат и бройката от курсове по 

всяко едно направление- 

Всеки има право да се запише безплатно за курс 

Фигура 2+ само с регистриция в Udmstqd K`a- 'В 

някои случаи е възможно регистрацията в 

курсовете да е затвотрена когато курсът е 

запълнен-( 

При представяне на страницата съществуват 

задължителни полета Фигура 3 начална дата на 

курса+ записване+ източни+ теми 

При желание за регистриране в курс+ 

информацията за него се допълва с9 

o въвеждащо видео+ коя е текущата сесия 

o абстракт на курса 
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o информация за обучаващия 

 

 

 

Фигура 2 Начална страница за регистрация в курс 

 

o структурата на курса по седмици . теми 

o предварителни изисквания към 

участниците в курса 

o препоръчителна литература 

o формат на курса 

o често задавани въпроси 
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Фигура 3 Описание на курса 

 

Ясно е отбелязана към коя категория 

принадлежи курса+ както и да се потърси друг курс- 

Предоставена е възможността за коментиране и 

оценяване на курс във e`bdannj+ svddsdq+ fnnfkd* и 

блога на bntqrdq`- 

Допълнително важно условие за записване в курс 

е да бъде подписан Êîä íà ÷åñòòà 'Фигура 4(+ с 

който учещия потвърждава+ че ще е регистриран 

само с един профил в курса+ и че дейностите по 

В еКой поддържа 
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курса ще са изпълнени от самия учещ+ с което се 

осигурява възможността за сертифициране на 

записалите се-  

 

Фигура 4 Код на честта 

 

Но за всеки случай в някои от курсовете има 

изискване за идентификация на учещите – с 

разпознаване на образи , лице или пръстов 

отпечатъка- 

Структурата на курсовете може да е различна+ 

но съдържат основни елементи 'Фигура 5(+  
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o oddq,du`kt`shnm оценяване на колега – 

подава се формата и критериите за 

оценяване 

o работа с vhjh 

o решаване на проблеми  

o краен срок за приключване в повечето 

случаи е посочено следващия краен срок на 

календара на курса 

o възможност за общуване между 

участниците в курса и изграждане на 

общността на курса 

o съобщения на стената на курса 

o дискусионни форуми 

o канал за видео срещи  

o Mnsd,s`jhmf – записване на бележки 

o учебни дейности 

o задания 

o тестове 

o финално задание 

o типове оценяване 

o работа по проекти 
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При всяко влизане в сайта на курса+ 

студентите получават информация за 

предстоящите им дейности- 
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Фигура 5 Структура на курс 

Материали за курса 

Общуване в курс 
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Ñ â î á î ä å í  ó í è â å ð ñ è ò å ò  â  

Õ î ë à í ä è ÿ ,  Ì à à ñ ò ð è õ ò  

Предоставя на студентите си достъп до 

Свободна технологична академия 'Фигура 6(- Те 

предоставят множество курсове в различни 

области- Дейностите по курсовете не са 

предоставени в явен вид- В повечето курсове 

достъпът не е свободен+ а само за студенти от 

университета- Технологичната академия предлага 

материали по отделните курсове+ които могат да 

бъдат използвани свободно-  

Университетите предлагат сертифициране на 

различни курсове- Използват се различен тип 

сертифициране+ което е зададено в началото на 

курса със съответни ключове9 

o BB < Bdqshehb`sd ne Bnlokdshnm 

o R@  < Rs`sdldms ne @bbnlokhrgldms 

o BL < Bdqshehb`sd ne L`rsdqx 

o B,U@ < Bdqshehb`sd+ vhsg U`qhdc Kdudkr ne 

@bbnlokhrgldms 
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o MH – Mn Hmenql`shnm @ants Bdqshehb`sd 

@u`hk`akd 

o MB < Mn Bdqshehb`sd 

 

 

Фигура 6 Свободна технологична академия 

gsso9..vvv-es`b`cdlx-nqf. 

 

В следващите глави са представени средства за9 

o основни елементи при създаването на 

курс 

o примерна схема за създаване на задания 

o оценяване на електронни курсове 
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Тези средства са създадени на базата на 

разгледаните курсове и изследователска работа по 

различни европейски проекти+ в които авторката 

е участвала- 
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ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ Â 

ÁÚËÃÀÐÈß 

В България първите опити за използване на 

компютрите в часовете са от 0872 'Сендовската 

система и програмиране на ЛОГО от 4ти клас(- 

През учебната 0885,0886 са разработени едни от 

първите уеб базирани курсове Телекомуникации и 

дистанционно обучение0 – курс за прилагане на 

информационните технологии в образованието+ 

разработен и воден от доц- Николова '1///(+ 

Факултет по математика и информатика на 

Софийски университет !Св- Климент Охридски! 

'ФМИ+ СУ(- Като наследник на този курс през 1//4 

стартира магистърска програма по Електронно 

обучение1 'Авторката е координатор на тази 

магистърска програма(+ а от 1/0/ съществува и 

ИКТ в обучението2 , магистърска програма към 

факултета по педагогика на СУ-  

                                                 
1 gsso9..vvv,hs-elh-tmh,rneh`-af.`antstr.hkh`m`.SCN.SCN86. 

1 gsso9..vvv-elh-tmh,rneh`-af.dctb`shnm.l`fhrsdqr.l`f^oqnfq`lh^01^02.hmcdw^gslk 

2 gsso9..d,bdmsdq-tmh,rneh`-af.l`rsdq-ogo 
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През последните пет години нараства броя на 

университетите+ които разработват и създават 

електронни курсове 'Anxsbgdu` ds `k+1//4(( за 

подпомагане на редовното обучение като Нов 

Български университет 'Фигура 7(+ Софийски 

университет 'Фигура 8(+ Университетът за 

национално и световно стопанство+ Технически 

университет+ Русенски университет и други- 

Създаден е и Български виртуален 

университет3 , 1//3 като етап от Националната 

програма за създаване на виртуално образователно 

пространство+ а един от резултатите на 

Европейския проект J`kdhcnrbnod4 'проект по шеста 

рамкова програма с партньори от 64 страни , 

България е страна,партньор( е разработено и 

виртуално докторантско училище- 

                                                 

3 gsso9..vvv-aut,af-dt. 

4 gsso9..vvv-mnd,j`kdhcnrbnod-nqf. 
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Фигура 7 Системата за електронно обучение на 

Нов български университет gsso9..d,dct-mat-af. 

През последната година Министерство на 

образованието+ младежта и науката и оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”се 

започна инициатива за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ+ по схема 

AF/40ON//0,3-2-/3 „Развитие на електронни 

форми на дистанционно обучение в системата на 

висшето образование” 'Фигура 0/(+ съфинансирана 

от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз- Тридесет и шест университета са 
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бенефициенти на този конкурс с различни свои 

факултети и звена5-  

 

Фигура 8 Система за ЕО на Софийски университет  

gsso9..dkd`qm-tmh,rneh`-af. 

Инициативата на Министерството на 

образованието и науката в средното училище прз 

1//4,1//5 е проектът “Национален образователен 

портал” gsso9..rs`qs-d,dct-af 'Фигура 00(- 

По тази инициатива са разработени 

електронни материали за 8,01 клас по биология+ 

физика и астрономия+ география+ информатика+ 

                                                 
6 http://sf.mon.bg/4.3.04_list_approved.pdf 
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информационни технологии+ литература+ 

история+ математика+ свят и личност+ 

философия+ психология и логика- 

 

Фигура 0/ Развитие на електронни форми на дистанционно 

обучение в системата на висшето образование 

 

Проектът  “Национален  образователен  портал6”  е 

първа решителна крачка за развитие на електронното 

образование в българските училища. След като всички 

училища вече са снабдени с компютри, има критична 

маса  обучени  учители,  а  голяма  част  от  учениците 

                                                 
7 gsso9..rs`qs-d,dct-af.oqnidbs-ogo 
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разполагат  и  с  Интернет  достъп,  е  време  да  се 

посветим и на това, което действително осмисля целия 

учебен процес – съдържанието. 

 

Фигура 00 Национален образователен портал 
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ÂÚÂÅÄÅÍÈÅ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ 

В главата Въведение в областта се представя 

образователния потенциал на мрежатажа и се 

уточняват понятия за електронното обучение и 

се разглеждат основните аспекти на гъвкавост- 

Ä å ô è í è ö è è  ç à  å ë å ê ò ð î í í î  

î á ó ÷ å í è å  

Използвайки възможностите на Интернет се 

развива åëåêòðîííî îáó÷åíèå 'ЕО(+ което много 

често се асоциира с дистанционното обучение- 

Съществуват различни определения9 

Според Mnk`m '1///( ÅÎ е обучение+ при което се 

използват електронните технологии за 

представяне на учебната информация за 

улесняване придобиването на знания и развитието 

на умения-  

Американската асоциация за преподаване и 

развитие '@RSC+ 1///( дефинира ÅÎ като 

съдържание с учебна цел или научни познания 

предоставени чрез електронните технологии+ 
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където под електронни технологии се има предвид 

всичко – от компютърно,базирано обучение+ до 

компакт дисковете 'BCr( и vda,базираните 

приложения- 

Преди десетина години Vdhfdk '1//1(+ Fnncl`m 

'1//1(+ Bnld`tw '1//1(+ Aq`ckdx '1//2( използват 

термина ÅÎ като за обучение+ което може да се 

осъществява в реално време 'синхронно(9 чрез 

виртуални класни стаи или интернет,базирани 

видео, и аудио, конференции с презентационни 

материали и дискурии в реално време или 

асинхронно+ при което учещите и обучаващите не 

са едновременно ангажирани и може да се 

осъществи в удобно за учещия време и място- 

Същественото в посочените определения е+ че 

ЕО се свръзва тясно с използването на ИКТ в една 

или друга степен-  

Åëåêòðîííîòî îáó÷åíèå å îáó÷åíèå, 

ïðè êîåòî ñå èçïîëçâàò ÈÊÒ, 

íåçàâèñèìî â êîé îò åòàï îò 
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ïðîöåñà: ïîäãîòîâêà, ïðîâåæäàíå, 

óïðàâëåíèå. 

Формата на провеждане на ЕО може да бъде 

както присъствена+ така и дистанционна- От 

педагогическа гледна точка най,добрият начин е 

смесената форма на провеждане 'akdmcdc kd`qmhmf(- 

То е атрибут на глобалното информационно 

общество и е отговор на нуждите на съвременния 

учещ от гъвкаво обучение+ достъпно по всяко време 

и от всяко място- Ролята на обучаващия се 

променя – тя е повече подпомагаща процеса на 

учене и насочваща учещите- Свободният достъп до 

информация в глобалната мрежа разширява 

възможностите за всеки един потребител да я 

използва- Обучаващите  вече не са единствен 

източник на информация- Те са хората+ които 

íàñî÷âàò ó÷åùèòå и çàåäíî ñ òÿõ îòêðèâàò 

света на познанието- 

Ã ú â ê à â î ñ ò  í à Å Î  

Същността на ЕО е да е гъвкаво спрямо 

нуждите на потребителите 'учещи и обучаващи(- 
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Достъпът до учебните ресурси и дейности е 

независим по място и време както за учещия+ така 

и за обучаващия- Начините за комуникация между 

обучаващ,учещи и учещ,учещ са във виртуалното 

пространство , синхронни по време на реалните. 

виртуални срещи и асинхронни – чре 'електронна 

поща+ лични съобщения и форуми(- 

Характеристиките на гъвкавост за учебен процес 

са дефинирани от Bnkkhr и Lnnmdm '1//0( и са 

обособени в 4 категории9 âðåìå; ñúäúðæàíèå; 

âõîäíè èçèñêâàíèÿ; ïåäàãîãè÷åñêè ïîäõîäè è 

ó÷åáíè ìàòåðèàëè; ïðîâåæäàíå íà êóðñ- 

Обособена е нова категория – îöåíÿâàíå íà 

ó÷åùèòå+ тъй като този процес заема 

съществено място при разработване на СЕО за 

проследяване напредъка на учещите-  

Шестте обогатени аспекта на гъвкавост 

'Фигура 01( са в основата на все по,широкото 

разпространение на ЕО+ но на всяка стъпка трябва 

да се обръща внимание на правилния подбор на 

всеки един от аспектите в зависимост от 

целевата група и темата на обучението-  



Въведение в областта 

еКовачева 18 

При разработване на ЕО винаги трябва да се 

имат предвид три основни въпроса9 

ÊÀÊÂÎ? ÍÀ ÊÎÃÎ? è ÊÀÊ?  

ùå áúäå ïðåäñòàâåíî 

 

Фигура 01 Аспекти на гъвкавост 

 

След като са ясни отговорите на тези три 

въпроса+ разработването на самия курс е въпрос на 

технологично време- Проектирането на курса с 

аспектите на гъвкавост е съществения елемент 

от процеса- 
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В Таблица 0 са представени храктеристиките 

на гъвкавост спрямо Bnkkhr%Lnnmdm и са добавени 

характеристики на гъвкавост+ доразработени от 

автора+ в посока адаптиране на системите спрямо 

учещите 'в сиво(-   

Таблица 0 Аспекти на гъвкавостта 

К
ат

ег
ор
и
я

Характеристики 

на гъвкавост според 

'Bnkkhr%Lnnmdm+ 1//0( 

Характеристики+ 

доразвити в 

контекста на  

адаптивност на СЕО 

В
ре
м
е

o Дата+ от която 

започва курса 

o Време за участик в 

курса 

o Темпо на учещия 

по време на курса 

o Време за 

оценяване на 

напредъка 

o Време за престой 

на учещ в 

системата 

o Време за работа с 

учебните 

материали 

o Време за работа 

със заданията  
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С
ъ
дъ
рж

ан
и
е 

o Теми в курса 

o Последователност 

на темите в курса

o Количество учебни 

дейности в курса 

o Ниво на трудност 

на съдържанието 

o Проследяване на 

пътя на учещия в 

процеса на учене 

o Адаптиране на 

учебното 

съдържание в 

съответствие с 

типа на учене 

О
ц
ен
я
ва
н
е 
н
а 

уч
ещ

и
т
е 

o Оценяване+ 

съответстващо 

на съдържанието 

o Адаптирано 

оценяване спрямо 

поведението и 

стила на учене на 

учещия 

В
хо
дн
и

и
зи
ск
ва
н
и
я

o Входно ниво за 

записване в курса – 

необходими 

предварителни 

знания 

 



Хоризонти 

21 Хоризонти на електронното обучение 

и
 к
он
т
ро
л
н
и

 

т
оч
ки

8  

 o Проверка на 

учещия в 

контролни точки 

за преход от една 

учебна тема към 

друга 

П
ед
аг
ог
и
ч
ес
ки

 п
од
хо
ди

 и
 у
ч
еб
н
и

м
ат

ер
и
ал
и

o Език за общуване в 

курса 

o Учебни материали

o Педагогически 

модел на курса 

o Възможност за 

различни 

педагогически 

подходи при 

провеждането на 

един курс  

o Достъп до 

различни типове 

учебни материали+ 

отговарящи на 

типовете учене- 

                                                 

8 Контролни точки , темите от курса за обучение+ след които в СЕО се провежда 

междинно оценяване на учещите за проследяване на напредъка им- 
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П
ро
ве
ж
да
н
е 
н
а 
ку
р
са

 

o Време и място за 

консултации 

o Видове 

консултации 

o Място за обучение 

и провеждане на 

курса 

o Начин на 

провеждане на 

курса 

o Линейността на 

представяне на 

темите се 

променя в 

зависимост от 

пътя на учещия 

през 

съдържанието и 

постиженията му 

в контролните 

точки 

 

Обогатяването на аспектите за гъвкавост са в 

контекста на адаптиране към учещите тъй като 

през последните десетина години развитието на 

ЕО е свързано именно с адаптиране на СЕО към 

нуждите+ потребностите и поведение на учещите-  

Авторът използва термина очовечаване на 

СЕО+ за да подчертае стремежът за създаване на 

по,интуитивна среда+ отговаряща на нуждите на 

всеки един потребител-  



Хоризонти 

23 Хоризонти на електронното обучение 

В литературата са описани òðè îñíîâíè 

òèïà адаптации за СЕО+ 'Rntqx`k и колектив+ 

1//5: Kdx` и колектив+ 1/0/(9  

o адаптиране на потребителския 

интерфейс: 

o адаптиране на процеса на обучение: 

o адаптиране на учебното съдържание- 

От 0887 до сега Aqtrhknurjx и колективи 

'Aqtrhknurjx+ Jnar` % U`rrhkdu` 0887: 

Aqtrhknurjx%Lhkkdq+ 1//0: Aqtrhknurjx%O`xkn+ 1//2: 

Aqtrhknurjx+ 1//3( описват допълнителни 

адаптации като9 èíòåðàêòèâíè, ïîäïîìàãàùè 

ðàçðåøàâàíåòî íà ïðîáëåìè: àäàïòàöèè, 

ôèëòðèðàùè èíôîðìàöèÿ и àäàïòàöèè íà 

ãðóïè- Atqfnr+ S`ssdqr`kk % Jnodq '1//5( включва 

също допълнителни адаптации9 àäàïòèâíî 

îöåíÿâàíå и ïðîìåíè â äâèæåíèå 'т-е- 

адаптация при динамично променящи се 

състояния(-  

Към тези адаптивности може да се добавят и 

заложени в уеб,базираните търсачки+ 

библиотеките и други хранилищата с материали+ 
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а именно àäàïòàöèè ïî çàÿâêà и àäàïòàöèè ïî 

ïîâåäåíèå- Тези типове адаптивност не се 

използват широко в СЕО- 

Всички те използват различни подходи към 

учебния процес и спомагат за хармонизиране 

дейностите на обучаемите+ за да може те да 

получат най,добри резултати при учене 'Atsy+ 

Nkhuhdq % Fйq`qc+ 1//2(- Необходим е широк спектър 

от строги правила за зависимости межу 

потребителите+ методите и учебните обекти+ за 

да се опишат всички адаптации 'в следващта 

глава ще се обсъди разгледано по,подробно( и 

техните комбинации 'J`q`lohodqhr%R`lornm 1//3+ 

1//5(-  

Многообразието от адаптивности дава 

възможност обучаемите и обучаващите да 

работят в среда+ която ги обгрижва и мисли за тях 

и реагира адекватно на нуждите им- 

Аспектите на гъвкавост са изключително 

важни както за учещите+ така и за обучаващите- 

Предизвикателство пред дизайнери и 

разработчици на СЕО е да се разработят 
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адаптивни системи+ които да се нагаждат към 

нуждите на потребителите- 
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ÕÎÐÈÇÎÍÒÈ ÍÀ ÅÎ 

В тази глава се представя модела Хоризонти на 

ЕО+ разглеждат се отделните му елементи9 

проектиране на обучението+ учебни ресурси+ 

качество на обучението+ технологични решения 

и управление на процеса на обучение- 

Предоставени са средства за подпомагане на 

създаването на електронни курсове- 

 

Развитието на ИКТ и образователните науки 

осигуряват възможности за създаване на добре 

проектирани+ интерактивни+ ефективни+ лесно 

достъпни+ гъвкави+ лесни за употреба среди за ЕО+ 

които подпомагат обучение+ насочено към учещия- 

Всеки етап на процеса на ЕО изисква внимателен 

анализ и изследване на това как да се използва 

потенциала средата- Един от основните въпроси 

пред ЕО е какво е необходимо за създаване на добри 

практики за различни типове учещи> Отговаряйки 

на този въпрос Jg`m '0886+ 1//0( разработва рамка 

за ЕО+ в която поставя като основни аспекти9 

педагогика+ технологии+ дизайна на интерфейса+ 
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оценяване+ мениджмън+ ресурси+ етика и 

институции 'Фигура 02+ 1//0(- 

 

Фигура 02 Аспекти на Jg`m за ЕО '1//0( 

 

Тези аспекти са част от областите+ които 

осигуряват процеса на обучението+ но ЕО се влияе 

и повлиява и други сфери като цялостно 

проектиране на обучението и финансите-  

При Авторът представя шест елементов 

модел Хоризонти на електронното обучение 
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'Фигура 03(+ който е като насочва към 

хоризонтите+ които се откриват пред ЕО при 

внедряването му на различни образователни нива- 

Важно е да се знае+ че на всяка стъпка при 

реализация на ЕО трябва да се правят анализи за 

подбор на съответни решения – педагогически+ 

технологични+ управленски и финансови+ за да се 

осигури качествено обучение- 

 

 

Фигура 03 Хоризонти на електронното обучение 
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Шестте хоризонта на ЕО са разгледани по,долу 

и те описват особеностите и средствата за 

проектиране на обучението+ учебните ресурси+ 

критериите за качество на обучението+ 

технологичните и управленски решения и 

финансовото обеспечаване-  
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ÏÐÎÅÊÒÈÐÀÍÅ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 

В тази секция се представя най,важния етап при 

изграждане на курс за ЕО+ а именно неговото 

проектиране- 

 

Проектирсане на обучението е най,

съществения етап от създаване на ЕО- То обхваща 

всички страни от изграждане целите и 

очакваните резултати на курса до педагогическия 

подход+ начина на комуникация и учебните 

дейности по време на обучението 'Error! 

Reference source not found.(- 

 

фигура 04 Проектиране на обучението 
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При изгражадене на курса трябва да бъде 

отговорено на въпросите 

ÊÀÊÂÎ? ÍÀ ÊÎÃÎ? è ÊÀÊ? 

ùå ñå îáó÷àâà 

Трябва да се познава аудиторията+ да се знаят 

целите на обучението и как учещите ще бъдат 

въвлечени в процеса на обучение+ какви са 

първоначалните изисквания и какви ще са 

постигнатите резултати- Тази част от курса се 

описва в анотацията му 'фигура 05( 

 

фигура 05 Анотация на курс 
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При създаване на курс за обучение+ той може се 

разбие на самостоятелно,завършени учебни обекти 

, модули+ които да бъдат изучавани 

самостоятелно- Разработването на модули се 

базира на педагогически методи и на технологични 

стандартите за ЕО 'Bkxcd 1//3(- Проследяването 

на напредъка на учещия се осъществява с 

междинни оценявания- 

Разгледаните по,горе курсове 'глава 

Инициативи и добри практики( са примери за 

добри практики за използване на ЕО на 

университетско ниво- На базата на проучването 

им и на литературни източници 'Jg`m+ 1//0: 

Aq`ckdx+ 1//2: Atqfnr+ S`ssdqr`kk % Jnodq+ 1//5( се 

извличат основни елементи на курс+ които могат 

да се обобщят в следния формат на Таблица 1+ с 

което се прави опит за отговаряне на въпроса  

ÊÀÊ? ùå ñå îáó÷àâà 

Общото описание на курс 'въведение в курса+ 

цели на курса+ очаквани резултати+ първоначални 

изисквания+ начин на оценяване+ теми и ресурси( са 
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основна част на анотациятиите на 

университетите в България-  

 

Таблица 1 Разпределение на основните елементи от 

електронен курс 

ÎÁÙÎ ÇÀ ÊÓÐÑÀ 

o Въведение в курса 

o Цели+ задачи 

o Очаквани резултати 

o Обзор на стила на учене 

o Начин на оценяване 

o Често задавани въпроси 

o Първоначални изисквания 

o Общи ресурси за курса 

Предварителен тест – за определяне нивото на 

учещите 

Тема Време

ва 

схема 

Ресурси 

тип . 

достъп 

Тип Дейности

индивидуални

. групови 

Оценяван

е . 

коментар

и 

тема 0   , 
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0 седми

ца 

… … … … … 

тема 

M 

L 

седми

ца 

   

Финално оценяване 

 

Допълнително за ЕО курсове е необходимо да се 

опишат много точно по учебни часове. теми9 

o учебните ресурси+ които ще трябва да се 

усвоят:  

o дейностите+ които трябва да се 

реализират и какъв тип са – групови или 

индивидуални+ крайния срок за 

предаването им- При създаване на 

учебните дейности е нужно да се знае 

каква е целта на тази дейност и какви са 

очакваните резултати- 

o времето за оценяване и за коментари от 

страна на обучаващия- 
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При проектиране на обучението е важно да се 

разпредели кога какво ще бъде представено на 

учещите+ какъв педагогически подход ще се 

използва 'Jnu`sbgdu`+ Rgnhjnu`+ Mhjnknu+ 1/02: 

Rsde`mnu` % `k- 1/0/+ Rsde`mnu` % `k- 1//8+ Rdmcnu` % 

`k-+ 1//8(+ и оттам какви учебни дейности ще им 

бъдат предоставени- 

Важна стъпка при пректиране на обучението да 

се уточни начинът на общуване в процеса на 

обучението9 синхронно с при присъствени срещи 

или онлайн разговори видео. аудио или асинхронно 

със съобщения и електронна поща или чрез форуми- 

Режимът на провеждане на обучението също 

трябва да бъде указан при проектирането- В 

съвременните изследвания 'Jghmd % Kntqctr`lx+ 

1//2( и от опита на автора през последните десет 

години като начин на преподаване се препоръчва 

смесено обучение 'akdmcdc kd`qmhmf( – присъствено и 

дистанционно-  

ЕО може да подпомага както традиционното,

присъствено обучение така и дистанционното- В 

България Наредбата за държавните изисквания за 
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организиране на дистанционна форма на обучение 

във висшите училища8 гласи9 

'2( Присъствените периоди по ал- 0 

'организацията и провеждането на 

дистанционното обучение( не могат да 

надвишават 2/ на сто от аудиторната заетост+ 

предвидена за редовната форма на обучение по 

дадената специалност в учебния план 

В контекста на законовите норми би трябвало 

да се проектира и самото обучение-  

Допълнително в същата наредба е отделено 

внимание и на процента предоставени учебни 

ресурси9 

'3( При организиране и провеждане на 

дистанционната форма на обучение за 

придобиване на образователно,квалификационна 

степен се осигуряват не по,малко от 6/ на сто 

от учебните материали и ресурсите за 

самоподготовка на трето и.или четвърто 

технологично равнище- 

                                                 
9 gsso9..vvv-lhmdct-fnudqmldms-af.nodmblr.dwonqs.rhsdr.lnm.kdes^ldmt. 

cnbtldmsr.oqnbdrr.mqca^/3^chrs`mbhnmmn^natbgdmhd-oce 
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Ó÷àñòíèöè â  ó÷ å á í è ÿ  ï ð î ö å ñ  

Най,често възприемаме участниците в процеса 

на обучение само като  обучаващи и учещи+ но не 

трябва да се забравят и дизайнерите на 

обучението+ разработващите учебни материали и 

създаващите курсовете- Някои от ролите могат 

да бъдат изпълнявани от един човек+ но това са 

различни типове дейности-  

Според Etkk`m '1//0( под влияние на някои 

фактора като Околна среда: Способности: 

Мотивация и първоначални знания и умения 

учещият усвоява новия материал+ но 

успеваемостта зависи и от стила на учене 

'Jk`rmi`,Lhkhbduhb и колектив+ 1/00( и той трябва да 

се има под внимание в процеса на създаване на 

учебни материали+ подходящи за различните 

типове учене- Търси се отговор на въпроса 

ÊÎÉ? ùå áúäå îáó÷àâàí 

От една страна се изяснява възрастта+ нивото 

на учещите 'при проектиране на обучението се 
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залагат предварително оценяване( 'Mhjnknu`+ Ktbj 

%Jnu`sbgdu`+ 1//5( 

Съществуват различни класификации на 

стилове на учене като9 

o Системата мемлетик 'Ldlkdshb Kd`qmhmf 

Rsxkd( разграничава седем типа на учене9 

o Визуален,пространствен –

пространствено възприемане на света: 

o Слухов,аудио,музикален – звуково и 

музикално възприятие: 

o Вербален,лингвистичен –писмено и 

говоримо възприятие: 

o Физичен,кинетичен – сетивен тип: 

o Логичен,математически – изследва 

логическите причинно,следствени връзки: 

o Социален,общителен – учене в група с 

други хора: 

o Самостоятелен,затворен – самообучение: 

o Моделът на C`uhc Jnka 'Rlhsg+ 1//7( 

разграничава чретири типа9  

o Общителен 'Bnmudqfdq(:  

o Затворен 'Chudqfdq(:  
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o Наподобяващ '@rrhlhk`snq(:  

o Приспособяващ '@bbnllnc`snq(- 

o Моделът на Gnmdx `mc Ltlenqc '1///( 

дели стилаовте на учене на четири типа9 

o на активисти+  

o рефлектори+  

o теоретици 

o прагматици-  

Психолозите+ дефинирали стиловете на учене 

отчитат факта+ че учещете се обикновено са с 

комбинира стил на учене- Възможно е и при 

различни предмети+ различни типове на учене да 

надделяват- Дизайнерите на обучението+ 

предоставящите учебните материали и 

обучаващите би трябвало да се съобразяват със 

стила на учене на учещите- При използването 

стила на учене в СЕО е нужно учебните материали 

да отговарят на различните стило и е необходимо 

да се определи стила на учене на всеки един от 

учещите- Психолозите са разработили средства и 

технолоигични решения за автоматично 

определяне на стила на учене 'Цyonk`s% @j`q+ 1//8( 
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Ï å ä à ã î ã è ÷ å ñ ê è  ï î ä õ î ä  

 

Преди да се изгради структурата на курс е 

необходимо дизайнерът на курса . обучаващия да 

определи какъв ще е педагогическият му подход-  

През последните 1/,2/ години се променя фокуса 

на процеса на обучение – от насочено към 

обучаващия към насочено към учещия 'Rsde`mnu` ds 

`k+ 1//8: Jnlldqr% Jnu`sbgdu`+ 1//7: Rdmcnu` ds `k+ 

1//7: Jnu`sbgdu`%Q`sbgdu`+ 1//7+ Rdmcnu` ds `k+ 1//5+ 

Mhjnknu`+ Mhjnknu % Jnu`sbgdu`+ 1//4(- Променя се 

ролята на обучаващия от централна , в 

подпомагаща и той.тя съпреживява процеса на 

учене- Този метод се фокусира върху нуждите+ 

интересите+ стила на учене на обучаемия+ а 

обучаващият е този+ който улеснява и управлява 

процеса на учене- Интересите на учещия се 

приемат като отправна точка за ученето- ИКТ 
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подпомагат развитието на втория подход от една 

страна обучаващия не е единствения източник на 

информация+ достъпът до информация е улеснен 

'Rsde`mnu` ds `k-+ 1//8: Rdmcnu` ds `k+ 1//7: 

Jnu`sbgdu`+ 1//6(- В новата си роля на подпомагащ 

учебния процес обучаващият има още по,голяма 

отговорност като âîäè учещите в процеса на 

усвояване на нови знания+ умения и формира 

отношението на учещите+ т-е- развива 

компетенциите на учещите-  

Традиционният+ пасивен начин на преподаване+ 

когато фокусът на обучението е насочен към 

определена тема+ т-е- предоставят се 

необходимите учебни материали и ресурси и 

задания към тях 'т- нар- на английски Bnmsdms,

A`rdc Kd`qmhmf( не се лансира- Активните медоди 

на учене заемат съществена част в съвременното 

обучение независимо от стила на учене 'Oqhmbd+ 

1//3: Rsde`mnu` ds `k+ 1//8: Anxsbgdu ds `k+ 1//8: 

Rdmcnu` ds `k+ 1/0/: Mhjnknu`+ Ktbj% Jnu`sbgdu`+ 

1//4(- Някои от активните методи на учене са9 
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o проблемен подход на обучение . oqnakdl,

a`rdc kd`qmhmf – педагогически подход+ при 

който учещите усвояват дадена тема в 

контекста на комплексни+ многостранни 

и реални проблеми 

o проектен подход на обучение . oqnidbs,a`rdc 

kd`qmhmf – педагогически подход+ при който 

на учещите се задават теми за проект+ 

свързани с тематиката+ който трябва да 

разработват самостоятелно или в група 

o изследователски подход на обучение . 

hmpthqdc,a`rdc kd`qmhmf – педагогически 

подход+ при който под форма на игра или 

случайно действие и интерпретацията 

на резултатите се създава 

изследователски климат и се поражда 

въпроси+ а често – и нови задачи 

o обучение базирано на компетенции . 

bnlodsdmbd,a`rdc kd`qmhmf ,  подход+ при 

който се развиват компетенциите на 

учещите с множество дейности+ които 
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способстват за равитие на съответната 

компетенция-  

При всички тези методи се предоставят 

различни източници на информация+ насоки и 

инструкции към обучаемите- Учещите са 

въвлечени в процеса на учене и не са ограничавани 

само с предоставените материали+ а сеизисква от 

тях да проучват самостоятелно или в група 

дадени теми+ да разработват краен продукт или 

да изследват- 

Активните методи на учене изискват 

създаване на разнообразни учебни дейности и 

съответно оценяване в процеса на обучение- 

Технологичите решения при ЕО подпомагат 

управлението на учебните дейности9 работата в 

групи+ споделянето на ресурси+ оценявяне от колеги 

или 25/ градусово оценяване 
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Ó÷ å á í è  äåé í îñ òè   

 

Оценяването може да се разглежда в няколко 

аспекта – оценяване на учещите и за оценяване на 

самия курс и обучение 'тази част се разгледажда 

по,подробно в секция Качество на обучението(- При 

изграждане на задание е добре да се формулира 

точно какви са целите му и какво се изисква като 

краен резултат+ за колко време трябва да се 

направи и как ще бъде оценявано- В таблица 2 

'Сендова% Николова+ 1//7: Odqfqtl% Unnfs+ 1//6( се 

представя примерна форма за проектиране на 

задание+ разработена по проект HCVAK , 

иновативана дидактика за уеб,базирани задания по 
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Европейската програма Минерва 1//2,1//4+ 

авторката е била координатор по проекта- 

 

Таблица 2 Формуляр за проектиране на задание 

Абстракт Кратко описание на заданието  

Заглавие   По възможност заинтригуващо  

Увод Мотивиран+ кратък увод+ който да 

предизвика интереса на учещите-  

Задача Кратко описание на задачата+ 

формулирано по подходящ за 

изпълнителя начин- 

Цели Формулировка на познавателните 

цели , какво се очаква от учещите 

като резултат от изпълнението на 

това задание  

Процес Описание на проце, стъпка по 

стъпка+ като се определи и формата 

на работа 'индивидуална+ групова+ 

---(- 
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Време Краен срок на заданието 

Източници Предоставяне на източници+ 

подходящи за изпълнение на 

заданието 'уебсайтове+ книги+ 

справочници и др-( 

Продукти Очаквания продукт след завършване 

на заданието 

Оценка Критерии за оценяване  , процесът 

на работа и крайният продукт-  

Допълнения Примери+  

Какво още да се разработи или 

приложи- 

 

Допълнително+ което е добре да се има предвид 

при създаване на задание са някои негови 

характеристики9 

o Възрастова група 

o Ниво на знания на целевата група учещи 

o До каква степен е очертан процесът на 

работа>  



Хоризонти 

47 Хоризонти на електронното обучение 

o Стъпките са описани детайлно 

o Има известна свобода  

o Има пълна свобода 

o Начин на представяне на 

резултата.продукта  

o Чрез е,l`hk 

o Чрез компютърна презентация 

o На хартия 

o Устно 

o Препоръчителна степен на 

сътрудничество  

o Висока 

o Средна 

o Ниска 

Учебните дейности покриват варират – от 

кратки есета и тестове+ до проучвания+ 

разработки на видео+ аудио материали+ дискусии 

'Jnu`sbgdu`+ Mhjnknu`+ Rsde`mnu`+ 1/0/( и т-н- 
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Îöåíÿâàíå  

 

Ако учещият покрие определените от курса 

изисквания+ той се счита за успено завършен- При 

проектиране на курс е нужно да се дефинира 

начина за оценяване и учещите трябва да го знаят 

при започване на курса- 

Изпозването на системи за електронно 

обучение подпомагат обучаващия при крайното 

оценяване+ защото при повечето от тях има 

разработен Дневник за оценките на учещите и 

критериите за оценяване могат да бъдат 

заложени в него и дори може да се получава 

автоматичен отговор от системата+ че всички 

критерии са .не са. покрити от даден учещ-  

Освен традиционните оценки от обучаващия се 

разработват и електронно портофолио+ оценяване 
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от колега и компютърни 'адаптивни( тестове и 

25/,градусова оценка- 

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ Ó×ÅÁÍÎ ÏÎÐÒÔÎËÈÎ 

Електронното учебно портфолио представя 

напредъка на учещите в процеса на обучение- Това 

е изключително мощен инструмент за работа и 

дава по,пълна представа за нивото на учещия- 

Учебното портфолио е набор от материали+ които 

учещият предоставя като доказателство за 

своите знания- Използва се за документиране+ 

управление и развитие на обучението във времето-  

Едно от уеб,базираните приложения за 

създаване и организация на портфолио е 

L@G@Q@10- 

ÎÖÅÍßÂÀÍÅ ÎÒ ÊÎËÅÃÀ 

Оценяване от колега , Oddq du`kt`shnm се 

дефинира като процес в който учещите оценяват 

разработките на колегите си- Или по,общо казано 

оценка от равноправни на участници курса- 

                                                 
10 https://mahara.org/ 
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Методът дава на обучаемите възможност да 

разширят своите хоризонти академично и 

социално- Той може да се използва+ когато всички 

учещи имат ясни очаквания и разбиране на 

задачите за оценяване и развиват умения за 

оценка на собствените си знания и умения-  

360-ÃÐÀÄÓÑÎÂÀ ÎÖÅÍÊÀ 

25/,градусовата оценка предполага събиране на 

информация за мнението и влиянието на 

поведенията на изследваното лице от страна на 

ръководители+ колеги+ подчинени+ клиенти и 

доставчици- Често този начин на оценка се 

определя като оценка от всички страни и 

източници+ въпреки че информацията често не се 

събира от всички възможни източници- 25/,

градусовата оценка често се смята за скъп+ 

отнемащ много време и хора метод и той е по,

подходящ за корпоративно оценяване- 

Êîìïþòúðíèòå òåñòîâå се дефинират като 

компютърни тестови процедури+ при които са 

създадени банки с учебни въпроси и от тях се 

подбират въпроси за съотвения тест- За 
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автоматична обработка на теста е нужно 

конструираните въпроси са от затворен тип и да 

са указани верните отговори- В повечето системи 

за обучение има възможност реда на въпросите да 

бъдат произволен и дистракторите на въпросите 

също да не следват една и съща последователност-  

Уеб,базираните тестове могат да включват 

точки+ които са пригодени за отчитане на 

индивидуалната успеваемост на учащите- Такива 

тестове предлагат възможности за автоматично 

изчисляване на резултатите+ както и за 

съхраняване и анализ на данни- 

Някои от уеб,базираните тестови приложения 

са9 GnsOns`sndr11 и RtqudxLnmjdx12- Тези системи 

могат да се използват в различни системи за 

обучение- 

През последните десетилетия основните 

промени в живота ни е навлизането на ИКТ във 

всяка една сфера- Техническата грамотност се 

                                                 
11 http://hotpot.uvic.ca/ 
12 http://www.surveymonkey.com/ 
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приема за даденост+ обръща се внимание за 

изграждане на инфомационна грамотност и 

обучение+ развиващо комепетенции 'TMDRBN % 

LhbqnRnes+ 1/00: БСК+ 1/01: Jnu`sbgdu`+ Mhjnknu+ 

Rgnhjnu`+ 1/02( - 

ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÁÀÇÈÐÀÍÈ ÇÀÄÀÍÈß 

Sghir+ ds `kk '1//0( разглеждат пет вида Уеб,

базирани задания за работа9 

o Уеб,препращане 'Vda qdedqq`k ( 

o Уеб,търсене 'Vda ptdrs( 

o Уеб,проучване 'Vda dwoknq`shnm( 

o D,l`hk проект 'D,l`hk oqnidbs( 

o Колаборатория 'Bnkk`anq`snqx( 

Óåá-ïðåïðàùàíå 

Уеб,препращанията са уебсайтове+ които 

обучаващия посочва на учещите като 

допълнителни източници на информация към 

традиционната работа- 

Уеб,препращанията може да се формулират 

като най,основната форма на използване на 

интернет- Поради широкия спектър от 
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възможности на Мрежата+ Уеб,препращанията 

могат да имат различни форми на представяне и 

да се използват за различни учебни цели 'например 

ползване на текст+ речници+ енциклопедии+ видео,

симулации и т-н-(- Този вид използване на 

интернет почти напълно се контролира от 

обучаващите+ защото те посочват кои сайтове 

трябва да посетят учечещите- Обучаващите 

могат да направи това и пред самото обучение- Що 

се отнася до образователната стратегия по 

отношение на Уеб,препращанията+ тук няма 

много уловки- Но за обучителите е 

препоръчително да разполагат винаги с 

допълнителни Уеб,препратки+ защото твърде 

често се случва уебсайтовете да изчезнат или да 

сменят адреса  си '@kdrrh % Sqnkkho+ 1//0(- 

Óåá-òúðñåíå 

Уеб,търсенето е дейност+ насочена към 

издирване+ където част или цялата информация+ 

на която се натъкват учащите+ идва от 

източници в Интернет+ евентуално допълнени с 

видеоконференции- Има най,малко две нива на Уеб,
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търсене+ които трябва да се обсъдят+ а именно 

“краткосрочни” и “дългосрочни” Уеб,търсения- 

Краткосрочните Уеб,търсения са замислени за 

кратък период от време- Образователната цел на 

краткосрочното Уеб,търсене е придобиване и 

интегриране на знания- По време на Уеб,търсенето 

учещият се бори със значителен обем информация+ 

която трябва да осмисли за ограничено време- 

Дългосрочното Уеб,търсене е предназначено за по,

дълъг период от време- Образователната му цел е 

разширяване и прецизиране на знанието- По време 

на Уеб,търсенето учещият задълбочено анализира 

съвкупност от знания и се опитва да ги 

преобразува по някакъв начин- Накрая учещия 

трябва да покаже+ че разбира информацията+ като 

създаде нещо+ на което останалите могат да 

реагират-  

По принцип+ за обучителя има два начина на 

работа9  

o като използва съществуващо Уеб,търсене 

o като проектира собствено Уеб,търсене-  
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Според Cncfd '0886( добре проектираното Уеб,

търсене цели най,доброто възможно 

оползотворяване на времето на учещия- Той 

твърди+ че няма образователна полза при 

сърфирането в Интернет без ясно поставена 

задача- Във всяко Уеб,търсене е важно учещите да 

имат време да се ориентират+ да могат да 

завършат изпълними задачи+ да имат на 

разположение необходимите ресурси и упътвания+  

да имат информация за начина+ по който ще се 

оценява заданието+ и накрая+ след завършване на 

заданията+ да имат резюме и продължение на Уеб,

търсенето- За постигане на ефикасност и за 

яснота на целта Cncfd описва шест елемента+ 

наличието на които е съществено за всяко Уеб,

търсене9 

� Óâîä+ който да постави сцената и да 

предостави предварителна информация-  

� Çàäàíèå+ което да е изпълнимо и интересно 

за учениците-  

� Набор от èíôîðìàöèîííè èçòî÷íèöè+ 

необходими за изпълнение на заданието-  
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� Описание на ïðîöåñà+ през който трябва да 

преминат учениците при изпълнение на 

заданието- Процесът трябва да бъде 

уточнен+  с ясно описани стъпки-  

� Известна íàñîêà за организиране на 

придобитата информация-  

� Çàêëþ÷åíèå+ което приключва търсенето+ 

припомня на учениците  какво са научили и 

евентуално ги окураж`ва да разпрострат 

опита си и в други области-  

Наред с шестте съществени елемента+ Cncfd 

също така споменава три несъществени признаци 

на уеб,търсенето9 

o то би могло да се извърши и с отделни 

учещи+ но в повечето  случаи се 

осъществява с групови дейности 

o би могло да съдържа мотивиращи 

елементи 'като ролеви игри(+ които да 

обгръщат основната структура-  
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o може да е проектирано за самостоятелна 

дисциплина+ но също така и за 

интердисциплинарно образование- 

Естествено учещите трябва да имат основни 

познания за работа с компютър и с Интернет,

браузъра- Тъй като повечето Уеб,търсения са 

групови дейности+ учениците трябва да могат 

пълноценно да си сътрудничат 'да слушат 

активно партньорите си+ да  уважават чуждото 

мнение и т-н-(- 

Óåá-ïðîó÷âàíå 

Терминът уеб,проучване в контекста на 

образованието е свързан със задания+ които 

изискват от учещия да намери и използва 

информация в интернет по конкретна тема- 

Заданието описва също и типа резултати+ които 

учениците трябва да постигнат- Терминът уеб,

проучване не се използва само в образователен 

контекст- Всеки може да проучва в интернет-  От 

дефиницията се вижда+ че Уеб проучването е 

почти идентично с уеб търсенето+ при което даден 
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индивид търси информационни ресурси в 

интернет по дадена тема- Разликата е+ че уеб 

проучването се съсредоточава върху изграждане на 

умения да се търси подходяща информация по 

предварително зададена цел-  

Заданието може да включва списък с връзки 

'khmjr( като  отправна точка за проучването- 

Въпреки това+ по време на проучването учениците 

могат да следват хипер,връзки 'gxodq,khmjr( или да 

използват  търсачки за намиране на 

допълнителна информация в уебсайтове+ които не 

са посочени в заданието- Според тази дефиниция 

можем да говорим за насочвано уеб,проучване+ 

чийто главни компоненти са 'фигура 06(9 

� Ñöåíàðèé или хипотетична постановка+ с 

която учещия да се идентифицира  

� Ïðåäèçâèêàòåëñòâî+ в което от учещия 

се изисква да даде решения на поставените 

проблеми- Тази част се състои от9 

o Преглед на предизвикателството 



Хоризонти 

6/ Хоризонти на електронното обучение 

o Връзки към информационни ресурси с 

достъп през Интернет 

o Предложения за план за действие+ 

критично мислене и разрешаване на 

проблема  

o Речник с дефиниции на термини  

o Резултат под формата на продукт  

o Възможност за размисъл и  самооценка 

на учебния опит  

 

фигура 06 Стъпки на уеб,проучване 

 

За да подготви едно Уеб,проучване+ 

преподавателят трябва поне да формулира 

Преглед 

Постановка 

Ïðåäèçâèêàòåëñòâî 

Краен резултат 

Речник 

Ресурси 

Предположения 

Самооценяване 
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заданието+ като заяви какво трябва да се проучва 

и предостави известни отправни точки- За да 

направят Уеб,проучване+ учещите могат да 

ползват компютри с Интернет връзка или с 

връзка до локално копие на дадения сайт- 

Резултатите се представят предимно във 

формата на писмен доклад-  

В случай на уеб,проучвания с по,отворен край 

учещите трябва да са запознати с вида 

информация+ която търсят+ да могат ефективно 

да ползват търсачките и да могат да преценяват 

качеството на намерената информация- 

Å-mail ïðîåêò 

В d,l`hk проектите учещите общуват по 

конкретни теми с други учещи чрез електронна 

поща- Проекти с теле,сътрудничество+ при които 

учещите общуват индивидуално или в малки групи 

с други учещи+ често пъти се наричат електронни 

кореспонденти 'd,o`kr(+ а когато класът като цяло 

общува с друг клас проектите се наричат глобална 
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класни стаи- Общуването може да се осъществи с 

друга група учещи-  

Какво могат да научат учещите от такива 

проекти> Като цяло+ d,l`hk проектите могат да 

повишат социалното взаимодействие на учещите 

и комуникационните им умения- Учещите са 

склонни да говорят по,свободно при общуването по 

d,l`hk отколкото при разговори на живо- Освен 

това е,l`hk проектите могат да улеснят и да 

подобрят дискусиите в клас 'Bnkkhmr+ 1//0(- Чрез 

предоставяне на автентичен контекст за четене 

и писане тези проекти могат да допринесат за 

грамотността на учещите- Дискусиите по е,l`hk’а 

с техни връстници позволяват на учещите да 

използват автентичен и смислен за самите тях 

език показва+ че когато учениците пишат за 

реална и заинтересована аудитория+ те пишат с 

по,голямо удоволствие и мотивация- Нещо повече+ 

те са по,внимателни при употребата на езика+ 

изказват идеите си по,ясно и съдържанието на 

написаното от тях е по,съществено- Общуването 

по е,l`hk може да бъде ефективно за повишаване на 
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чуждоезиковата грамотност на учещите – те 

могат да повишат степента на владеене на даден 

чужд език+ да разширят речниковия си запас и да 

подобрят уменията си за четене и писане- Нещо 

повече+ ако в d,l`hk проектите участват учещи с 

различни културни традиции+ те ще постигнат 

по,добро разбиране за други култури и среди и ще 

добият по,добра представа за света като цяло- На 

последно място+ d,l`hk проектите допринасят за 

повишаване и на техническата грамотност на 

учещите-  

Проектите с d,l`hk грамотност могат да се 

осъществяват на различни възрастови нива и 

степен на владеене на матерния или на даден чужд 

език-  

Êîëàáîðàòîðèÿ 

През 0878+ Vhkkh`l Vtke+ по това време 

помощник,директор на отдел в Националната 

научна фондация на САЩ+ определя 

колабораторията като !център без стени+ в 

който изследователи от различни националности 
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могат да осъществят изследванията си 

независимо от географското местоположение+ в  

сътрудничество със свои колеги+ с достъп до 

инструментариум+ със споделяне на данни и 

изчислителни ресурси+ Zи\ с достъп до информация 

в дигитални библиотеки-! Терминът 

колаборатория засега не се използва в контекста 

на образованието- Той се отнася главно за това 

какво “реално” правят изследователите+ не за това 

какво правят учещите- Колабораторията може да 

приема различни форми- Общото при тях е+ че се 

използва Интернет за създаване  на “център без 

стени- Използваният инструментариум включва 

видеоконференции+ електронни дъски за 

съобщения+ чат и т-н-- В контекста на Уеб,

базираното учене на ниво средно образование 

определяме колабораторията като среда+ чрез 

който учещите 'и техните обучаващи( сформират 

екип+ който работи във взаимно сътрудничество 

при проучването на даден проблем+ в много случаи 

като част от мащабен изследователски проект- 

Използването на инструментариум с отдалечено 
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местоположение+ споделени данни и разнообразни 

форми на комуникация са характерни особености 

на такъв тип проекти- 
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÈ ÐÅØÅÍÈß 

С развитието на интернет технологиите се 

развива и ЕО- Разработват се системи за ЕО+ 

утвърждават се стандарти и модели- 

Технологичните решения 'фигура 07(+ които се 

вземат при изграждане на ЕО трябва да с 

еосмислят на всеки етап от реализацията- 

 
фигура 07 Хоризонт , Технологични решения 

 

Развитието на ЕО води до създаване на 

специални софтуерни среди+ които да подпомагат 

учебния процес- При проектирането и 

разработването им е необходимо да се осигури 

подходяща среда на обучаващия и учещите+ лесна 

за използване+ която да гарантира 

образователната ефективност и да ангажира 

потребителите както е дефинирано в 3D модел на 
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Bnkkhr% Lnnmdm 'Dmuhqnmldms 'среда(+ D`rx ne Trd 

'лесно за изпозване(+ Dctb`shnm`k Deedbshudmdrr 

'образователната ефективност(+ Dmf`fdldms 

'ангажираност на потербителите( 'Bnkkhr% Lnnmdm+ 

1//0(- Системите за ЕО 'СЕО( представят учебния 

материал и учебните дейности: осигуряват 

възможност за комуникация между участниците в 

учебния процес и способстват администрирането 

на му 'Nl`q и колектив+ 1/00(- Основните 

участници в СЕО са учещите+ обучаващите и 

учебното съдържание+ които са в непрекъснато 

взаимодействие по време на учебия процес 'Фигура 

08(-  

 

Фигура 08 Основни елементи за СЕО 

 

 

 

Учебен процес 

Учещ Обуча‐ 

ващ 

Учебно 
съдър‐ 
жание 
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Ñðå äñ ò âà  ç à  ï î äï îìàãàíå  í à  

î á ó ÷ å í è å ò î  

 

През последните години се разработват 

множество различни технологични средстава+ 

които подпомагат обучението- Препратки към 

тези средства са представени в следващата глава 

Интернет в обучението-  

Ñèñ òå ìè ç à  ÅÎ 
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Ñèñòåìà çà åëåêòðîííî îáó÷åíèå 

(ÑÅÎ) å èíòåðàêòèâíà åëåêòðîííà 

ñðåäà, êîÿòî ïðåäîñòàâÿ ïàêåò îò 

èíñòðóìåíòè, êîèòî: îñèãóðÿâàò 

ïîñðåäíè÷åñòâî ïðè îáó÷åíèåòî, 

ñúõðàíÿâàò ó÷åáíèòå ðåñóðñè è 

äåéíîñòè, óïðàâëÿâàò ó÷åáíîòî 

ñúäúðæàíèå.  

СЕО са познати под различни имена в зависмост 

от предназначенеито им9 Системи за управление 

на курсове 'Bntqrd L`m`fdldms Rxrsdlr(+ Системи за 

управление на обучението 'Kd`qmhmf L`m`fdldms 

Rxrsdlr , KLRr(+ Системи за подпомагане на 

курсовете 'Bntqrd Rtoonqshud Rxrdlr(+ Системи за 

управление на съдържанието 'Kd`qmhmf Bnmsdms 

L`m`fdq(- В настоящата работа се разглежда по,

общото понятие9 

СЕО са платформено независими и създават 

виртуалната среда за потребителите- СЕО 

предоставят възможност за реализация на 

различни педагогически и дидактически подходи за 
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обучене- Някои от основните функционалности на 

СЕО са9 

o управление на потребителите+ ролите+  

o създаване+ управление и поддържане на 

курсове: 

o разписание на курс: 

o комуникация между потребителите: 

o представяне на оценките – дневник с 

оценките: 

o проследяване действията на 

потребителите в системата- 

Използването на СЕО при ЕО осигуряват 

единна среда за участниците в обучението- СЕО 

обслужват цялостния процес на обучение и 

съхраняват историята за всеки потребител-  

Архитектурите на тези системи са различни+ 

но имат някои общи модули като9 

административни+ потребителски – профил на 

учещия и обучаващия+ област на познанието+ 

дейности+ средсва за общиване+ оценяване и 

потребителски интерфейс- Архитектурата на 
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СЕО 'фигура 1/( показва взаимна връзка между 

почти всички модули9  

o Ìîäóë ó÷åù-в двустранна връзка с 

обучаващия+ областта на познанието+ 

интерфейса+ оценяването и едностранно 

от обратната връзка: 

 

фигура 1/ Схема на архитектурата на СЕО 

 

o Ìîäóë îáó÷àâàù , свръзва двупосочно с 

областта на познанието+ оценяването и 

доставя данни на обратната връзка: 

o Ìîäóë îáðàòíà âðúçêà , попълва се от 

обучаващия: 

Модул потребителски интерфейс

Модул учещ Модул обучаващ 

Модул област 

на познанието

Модул обратна 

връзка

Модул 

оценяване

Административен 

модул
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o Ìîäóë îáëàñò íà ïîçíàíèåòî – 

отговаря за учебното съдържание 'по,

подробно ще бъде разгледан в следващата 

секция Ресурси( 

o Ìîäóë èíòåðôåéñ, визуализира 

информацията: 

o Ìîäóë àäìèíèñòðàòîð , осигурява 

работата на СЕО- 

Разнообразието от СЕО е голямо- През 

последните 04 години са разработени множество 

СЕО- Делят се главно на две групи9 с отворен код и 

комерсиални- Разбира се не всички от 

разработените досега са актуални , някои  са 

станали основа за нови СЕО+ а други са вече не се 

използват- По,долу е представен списък – 

отбелязано е+ ако съответната система вече не 

достъпна- 

ARCADE02 '@qbghsdbstqd enq Qdtr`akd Bntqrdv`qd 

@tsgnqhmf `mc CDkhudqx(, разработка на ФМИ при 

СУ 'не съществува(: 

                                                 
13 gsso9..rbh,fdlr-l`sg-a`r-af.iroth.g`mckd.0/414.234 
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ARIADNE03 , мащабна+ амбициозна и основана на 

съвременни концепции и технологии – Фондация 

@QH@CMD е член на Fkna`k Kd`qmhmf Naidbsr 

Aqnjdqhmf Dwbg`mfd 'FKNAD( @kkh`mbd: 

ElSe04 , разработка на Русенски университет: 

GRANADA LearnWise05 – разработен от първия 

издател на образователен софтуер във 

Великобритания  'не съществува(: 

ILIAS06 , система с отворен код+ сертифицирана от 

M@SN за сигурност: 

JoomlaLMS07 , система с отворен код+ разширение 

на една от най,широко разпространените 

системи за управление на съдържание Innlk`+ 

предоставя електронното портфолио: 

MOODLD08 , система с отворен код- Тя е една от 

системите+ широко използвана от 

университетите по света- LNNCKD 1-/ е 

                                                 
14 gsso9..vvv-`qh`cmd,dt-nqf. 
15 gsso9..dbds-dbr-tmh,qtrd-af.dkrd. 
16 gsso9..vvv-dkoghm-bnl.`qshbkd-ogo>`hc<4 
17 gssor9..vvv-hkh`r-cd 
18 gsso9..ftqt-hinnlk`-bnl 
19 gsso9..lnnckd-nqf. 
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версията+ към която е разработен прототип на 

модела+ създаден в настоящия дисертационен 

труд: базисната инсталация на системата 

може да бъде развита с множество 

допълнителни модули+ отговарящи на нуждите 

на потребителите: 

Moodlerooms joule1/ , базирана на LNNCKD+ 

търговска система+ предоставя множество 

възможности за търсене в системата- 

MS Class Server10 – разработка на LhbqnRnes: 

PeU11 – разработка на Пловдивския университет: 

SAKAI è Sakai Community 12 , система с отворен 

код+ разработено от Фондазия R@J@H: 

предоставя разнообразни възможности за обмен 

на файлове: 

TeleTop13 , мощна система+ характерна с 

гъвкавостта си по отношение на 

педагогическия модел и с богатството си от 

                                                 
1/ gsso9..vvv-lnnckdqnnlr-bnl.klr,rnktshnmr.intkd. 
10 gsso9..vvv-fdssgdrhr-bnl.oce.Bk`rr$1/Rdqudq$1/Mnshehb`shnm-oce 
11 gsso9..vvv-elh,oknuchu-nqf.hmcdw-iro>hc<408%km<0 
12 gsso9..vvv-r`j`hoqnidbs-nqf. 
13 gsso9..cnb-tsvdmsd-mk.18/18. 
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функции+ както и със систематичния подход 

при внедряването й- Разработка на 

университета Твенте+ Енсхеде+ Холандия  'не 

съществува(: 

The Blackboard Academic Suite14 , разработка на 

софтуерната компания Akb`jAn`qc- Qdkd`rd 7-/ , 

предлага система за антиплагиеризъм и 

налагане на различни условия за учещите при 

работа в един курс: 

TopClass è WebCT26 , разработка на VAS rxrsdlr 

предлагат разнообразие от функции+ 

стабилност и надеждност- Заложеният в тях 

педагогически модел е от тип “виртуална 

класна стая” 'не съществуват самостоятелно(: 

Àä àï òèâí îñ ò í à  ÑÅ Î  

Стремежът за подпомагане на учебния процес 

води до очовечаване на СВО 'Jnu`sbgdu` %Mhjnknu Q+ 

1//5(- По,горе 'глава , Въведение в областта( бяха 

споменати основните типове адаптивности  

                                                 
25 gsso9..mdht-ak`bjan`qc-bnl. 
26 gsso9..vvv-vasrxrsdlr-bnl 
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o адаптиране на потребителския 

интерфейс: 

o адаптиране на процеса на обучение: 

o адаптиране на учебното съдържание: 

o адаптаране по заявка 

o адаптаране по поведение 

Следва по,подробно описание на отделните 

типове адаптации9 

o àäàïòèðàíå íà ïîòðåáèòåëñêèÿ 

èíòåðôåéñ (Interface-based) – 

елементите на интерфейса имат 

възможностите да променят 

положението и изгледа си 'цвят+ размер+ 

сянка+ текстура+ шрифт+ големина( 

'@gl`c+ A`rhq % G`rr`mdhm+ 1//3(- Тази 

адаптивност е тясно свързано със 

създаването на подходящ интерфес за 

хората със специални нужди – например за 

далтонисти или за хора с намален слух 

'Bghm+ 1//0(: 

o àäàïòèðàíå íà ïðîöåñà íà îáó÷åíèå 

(learning flow-based) – дава възможност 
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пътят на обучение да бъде различен – да 

се мине през различни етапи и теми в 

зависимост от знанията и уменията на 

обучяемия: 

o àäàïòèðàíå íà ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå 

(content-based) –ресурсите и дейностите 

динамично променят съдържанието си 

както е при адаптивни интернет,

базирани системи за обучение+ използващи 

интелигентни агенти за адаптиране на 

представянето 'Aqtrhknurjx%Lhkkdq+ 1//0: 

Cd Aq`+ @qnxn%Bqhrsd`+ 1//3(-  

o àäàïòèâíîñò ïî ñúäúðæàíèå ñïðÿìî 

ñòèëà íà ó÷åíå – разработват се учебни 

материали за всички типове стил на 

учене и при идентифициране стила на 

учене на всеки един от учещите+ му.й се 

подава информацията в подходящия 

формат 

o èíòåðàêòèâíè àäàïòàöèè , 

подпомагат разрешаването на проблеми 

(interactive problem solving support) – 
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води потребителите стъпка по стъпка 

към вземане на правилно решение за 

дадена проблемна ситуация: 

o àäàïòàöèè ñ ôèëòðèðàíå íà 

èíôîðìàöèÿ (adaptive information 

filtering) – предоставя само подходяща 

информация+ като я категоризира за 

потребителя 'A`dy`,X`sdr % Qhadhqn,Mhdsn+ 

0888(: 

o àäàïòàöèè íà ãðóïè (adaptive 

grouping) – позволява създаването на 

групи и поддържа сътрудничеството по 

специфични задачи: 

o àäàïòèâíî îöåíÿâàíå (adaptive 

evaluation) – модел за оценяване на 

обучаемите- Учебното съдържание+ което 

им се предоставя+ се променя в зависимост 

от представянето на обучаемия и 

ръководството на обучаващия-  

o àäàïòàöèÿ â äâèæåíèå (changes on-

the-fly) – възможността да 

модифицира.адаптира курса в движение 
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от обучаващия или автора по време на 

самия курс 'U`m Qnrl`kdm% Anshb`qhn+ 1//4( 

и преобразуването на курса в някой от по,

горе споменатите типове 'Ldqbdqnm% 

X`bde+ 1//2(: 

o àäàïòàöèè ïî çàÿâêà – използва 

описанието в профила+ както 

потребителят е задал областите си на 

интерес- При използване на търсачка. 

библиотека. хранилище с оторизиран 

достъп на потребителя му се предлага 

първо информация+ свързана областтите 

му на интерес: 

o àäàïòàöèè ïî ïîâåäåíèå , отчита 

ключовите думи+ по които се търси и 

поведението на потребителя 'какво 

избира( при следващо търсене му се 

предлага информация в препочитаната 

от потребителя област- 
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Ñ ò à í ä à ð ò è  ç à  Å Î  

С разработването на СЕО се въвежда и 

термина ñòàíäàðò çà ÑÅÎ- 'E`kknm%Aqnvm+ 1//1(-  

 

Ñòàíäàðòèòå çà ÅÎ ñà ìíîæåñòâî 

îò ïðàâèëà è ïðèíöèïè, êîèòî 

ïîêàçâàò òðàíñôîðìèðàíåòî è 

îïèñâàíåòî íà ðåñóðñè çà 

èçãðàæäàíå íà ðàìêà, êîÿòî 

îñèãóðÿâà ñúâìåñòèìîñò íà ÑÅÎ è 

ïîäïîìàãà ðàáîòàòà íà 

äèçàéíåðèòå è ðàçðàáîò÷èöèòå íà 

åëåêòðîííè êóðñîâå.  
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Стандарти за ЕО са организирани в няколко 

основни категории9 

o Ìåòàäàííè 'lds`c`s`( , съдържание+ 

описано с метаданни е сърцето на 

електронното обучение- Метаданни са 

данни за данните- т-е те описват самите 

данни и са информация за компютърно,

базирани ресурси с добре дефинирана 

семантика и структура- 

o Ïàêåòèðàíå íà ñúäúðæàíèå 'bnmsdms 

o`bj`fhmf( – осигурява прехвърлянето на 

курсове от една СЕО към друга- 

o Ïðîôèëè íà ó÷åùèòå 'kd`qmdq oqnehkdr( , 

предоставят възможността за обмен на 

инфомация за учещите между 

различните компоненти на ситемата-  

o Ðàìêà çà òåñòîâå – осигурява 

прехвърляне на тестове както между 

различни компоненти на средата+ така и 

между различни СЕО- 

Под стандарт Международната 

стандартизираща организация , HRN разбира 
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документирани съглашения+ съдържащи 

технически спецификации или други ясни и точни 

критерии+ предназначени да задават правила+ 

указания или дефиниции на различни 

характеристики+ както и да гарантират че 

материали+ продукти+ процеси или услуги напълно 

отговарят на своето предназначение- Николов и 

колектив '1//2( доразвиват идеята+ че 

ñòàíäàðòèòå çà ÅÎ трябва да гарантират 

съвместимост между различни технологични 

продукти или техни компоненти+ възможност за 

свободен обмен и многократно използване на учебни 

материали+ както и да гарантират равен достъп 

до учебните програми и ресурси- Различават се 

следните видове стандарти9 

o Стандарти за учебно съдържание 

o как да се описва и създава 

o как да се пакетира и използва 

o как да се проследява процеса на 

обучение 

o Стандарти за учещите 
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o каква информация да се съхранява 

за учещите 

o как да се описват знанията и 

уменията 

o как да се гарантира защита на 

личните данни  

o Стандарти за взаимодействие 

o как да си взаимодействат 

отделните подсистеми 

o как да се взаимодейства с други 

външни системи  

o Стандарти за оценяване 'главно за 

тестове( 

o каква информация да се съхрани за 

тестовете 

o как да се опише банката с въпроси 

o как да се представят въпросите и 

верния отговор 

o как се съхранят оценките 

С разработване на стандартите се улеснява 

споделянето на ресурсите и многократното им 

използване- От една страна това води до 
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стимулиране на промените в ситемата за 

оценяване и работа в образованието и фирмите+ а 

от друга , мотивира индивидуалния потребител 

'Khm+ 1/00( да усъвършенства познанията и 

уменията си+ използвайки необходимите му 

материали-  

Стандартизирането на представянето и 

организирането на курсове се основава на 

гъвкавостта на електронното обучение- 

Стандартите позволява на СЕО да говорят 

помежду си- Създаването на стандарти е процес 

следствие на практически опит+ който унифицира 

описането на учебното съдържание+ учещия+ 

взаимодействието в СЕО и оценяването за по,

лесно съхранение в база от данни и изграждане на 

СЕО- Осигурява консистентност+ съвместимост и 

ефективност на изграждането на учебни курсове-  

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ, ÌÎÄÅËÈ,  
ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈÈ È ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ 

Някои от големите организации+ разработчици 

на стандарти по азбучен ред са9  
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ADLNet , @cu`mbdc Chrsqhatsdc Kd`qmhmf Mdsvnqj , 

изследва и разработва спецификации за 

насърчаване внедряването на електронното 

обучение- Най,широко разпространената 

разработка на @CK d @CK Shareable Content 

Object Reference Model 'RBNQL(- RBNQL 

спецификацията комбинира най,доброто от 

HDDD+ @HBB+ и HLR спецификации в един 

консолидиран документ- SCORM е един от най,

често изпозваните модели- Той описва 

начините+ по които си взаимодействат 

отделните УО и способства за преносимостта 

на тези обекти от едни KLR към други- 

AICC - @uh`shnm Hmctrsqx BAS Bnllhssdd- 

международна организация+ която разработва 

насоки за авиационната индустрия- 

Спецификацията @HBB е фокусирана към УО+ 

използвани в системите за управление на 

курсове- 

ARIADNE - @kkh`mbd ne Qdlnsd Hmrsqtbshnm`k @tsgnqhmf 

% Chrsqhatshnm Mdsvnqjr enq Dtqnod ,разработва 
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средства и методологии за внедряването на ЕО 

в Европа- 

CanCore - B`m`ch`m Bnqd Ehdkcr % Unb`atk`qx , е 

приложен модел за въвеждане и записване на 

създаденото и интерпретация и опростяване на 

елементите на HDDD KNL и е напълно 

съвместимо с HLR % KNL- 

CEN/ ISSS , Bdmsqd enq Dtqnod`m Mnql`khr`shnm. 

Hmenql`shnm Rnbhdsx Rs`mc`qchr`shnm Rxrsdl, 

организация+ акредитирана да стандартизира- 

Узаконява+ модифицира и разпространява 

спецификациите- 

CLEO , Btrsnlhydc Kd`qmhmf Dwodqhdmbdr Nmkhmd, 

затворена организция+ събираща и създаваща 

изисквания и първи спецификации- 

DCMI , Ctakhm Bnqd Lds`,c`s` Hmhsh`shud , 

организация+ разработваща стандарти с 

метаданни+ подпомагащи широкия спектър от 

задачи и бизнес модели- 
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EdNA , Dctb`shnm Mdsvnqj @trsq`kh` , организация+ 

подпомагаща и спомагаща за развитието на 

Интернет,базираното обучение в Австралия- 

IEEE LTSC , Hmrshstsd ne Dkdbsqhb`k `mc Dkdbsqnmhbr 

Dmfhmddqr+ Kd`qmhmf Sdbgmnknfx Rs`mc`qcr 

Bnllhssdd,международна организция+ която 

разработва технологични стандарти и 

предоставя практически съвети за 

образователни технологии- 

IMS Global Learning Consortium , консорциум+ 

разработващ и спомагащ за одобряването на 

технологични спецификации за онайн 

разпределено обучение- Консорциумът 

разработва отворена спецификация за 

локализиране и използване на учебно 

съдържание+ îò÷èòàéêè ïðîãðåñà íà ó÷åùèÿ- 

ISO , Hmsdqm`shnm`k Nqf`mhr`shnm ne Rs`mc`qcr 

.Hmsdqm`shnm`k Dkdbsqnsdbgmhb`k Bnllhssdd+ Inhms 

Sdbgmhb`k Bnllhssdd .Rta,Bnllhssdd HRN .HDB 

ISB0 RB25 , организция+ разработваща 

стандарти за обучение+ образование и 

квалификация- 
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PROMETEUS , OQNlnshmf Ltkshldch` `bbdrr sn 

Dctb`shnm `mc Sq`hmhmf hm DTqnod`m Rnbhdsx , 

отворен консорциум+ коментиращ 

спецификациите и стандартите- 

SingCORE - @ookhb`shnm Oqnehkd сингарпурски 

ресурсен спецификатор и идентификатор за 

обучение- RhmfBNQD спецификациите определят 

елементите на метаданните+ които могат да 

бъдат използвани за описване на УО- По този 

начин спецификацията отчита прогреса и 

използваните ресурси по,ефективно чрез 

осигуряване на структурата на дефинираните 

елементи и ги картотекира- 

UK Curriculum online е правителствена 

инициатива за трансформиране на 

преподаването и ученето в училищата чрез 

усъвършенстване достъпа до ИКТ и 

мултимедийните ресурси на учениците- 

WC3 , Vnqkc Vhcd Vda Bnmrnqshtl – консорциум+ 

създаващ спецификации с отворен код- Играе 

важна роля в разпространението и тестването 

на стандартите- Разработва стандарт WLK 
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'dWsdmrhakd L`qj,to K`mft`fd(- Платформено 

независимите метаданни са основа за 

комуникация между Vda,базирани приложения- 

Много от спецификациите по,горе са на базата 

на WLK- 

Съществуват и други стандарти за 

структуриране на електронно съдържание- Тук са 

споменати едни най,важните- 

По,долу са споменати някои спецификации+ 

стандарти и системи за оценяване при ЕО тъй 

като оценяването е тема на изследването- 

ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈÈ È ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ ÇÀ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ 

Съществуват интернет,базирани системите 

за оценяване+ в които са внедрени основни модели 

за банките от въпроси- Някои от средствата и 

технологиите и системите за оценяване при ЕО са 

изброени по,долу9 

FREMA , dKd`qmhmf Eq`ldvnqj Qdedqdmbd Lncdk enq 

@rrdrrldms , един от основните стандарти за 

оценяване при ЕО – този модел е ориентиран 

към обслужване на нуждите на общността+ 
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която го използва- Изградена е онтология+ 

последвана от концептутедсфсдфстхфална 

карта за описване връзките между отделните 

елементи на базата- Концептуалната карта е 

един модел на е,оценяване- 

IMS QTI – Ptdrshnm `mc Hmsdqnodq`ahkhsx Sdrs , 

спецификация+ която описва начина на 

представяне на въпросите и тестовете като 

цяло+ както и резултатите от изпълнението 

им- Моделът от данни се описва 

абастрактното 'TLK, Tmhehdc Lncdkhmf 

K`mft`fd( за да се улесни изграждането на 

широк спектър от елементи- HLR PSH 

подпомага взаимодействието между различни 

системи с помощта на индустриалния 

стандарт dWsdmrhakd L`qjto K`mft`fd 'WLK(- 

Spaid, Rsnq`fd `mc O`bj`fhmf ne @rrdrrldms Hsdl 

C`s`, спецификация+ основана на PSH за 

администриране на банка от въпроси- 

TOIA – Sdbgmnknfhdr enq Nmkhmd Hmsdqnodq`akd 

@rrdrrldms, съвременна онлайн технология за 
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управление на тестове и съвместима със 

спецификации за оценяване на съдържание- 

 

Многообразието от СЕО и стандарти е 

динамично- Пораждат се нови системи и 

стандарти+ а други престават да се използват с 

усъвършенстване на технологиите- 
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ÐÅÑÓÐÑÈ 

При разработване на ресурси 'Фигура 10( за 

обучението би трябвало да се подготвят 

'разработят и подберат( материали за 

различните стилове на учене+ съобразявайки се с 

типа учебни материали+ който ще бъде 

предоставени на учещите- 

 

Фигура 10 Хоризонт – Ресурси 

При проектиране на обучението е важно да се 

познава предметната области –  трябва да се 

отговари на въпроса  
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ÊÀÊÂÎ? ùå ñå ïðåïîäàâà 

Î áë àñ ò í à  ï îç í àí è å  

Отделните единици от познания 'учебните 

обекти+ учебните материали( трябва да бъдат 

категоризирани+ спрямо избрана онтология- 

Например дефинирана от @ksdmgnedm % Rbg`odq 

'1//1(- Тази отнология се състои от четири 

основни типа+ които имат своите подразделения и 

я изграждат 'Фигура 11(- 

o Íàñî÷âàùî ïîçíàíèå 'Nqhdms`shnm 

jmnvkdcfd( – помага на учещия да намери 

път през темите по специфчен начин без 

да минава през началото на всяка една – 

çíàå êàêâî 'jmnv vg`s(: 

o Ïîçíàíèå íà äåéñòâèåòî '@bshnm 

jmnvkdcfd( – помага на учещия да научи 

тематично свързани методи+ техники 

или стратегии – умения+ çíàå êàê 'jmnv 

gnv(: 

o Ïîÿñíèòåëíî ïîçíàíèå 'Dwok`m`shnm 

jmnvkdcfd( – дава на учещия аргументи 
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как да обясни защо нещо е точно така – 

çíàå çàùî 'jmnv vgx(: 

o Ïðåïðàùàùî ïîçíàíèå 'Qdedqdmbd 

jmnvkdcfd( – научава учещия къде да 

намери допълнителна информация за 

дадена тема – çíàå êúäå 'jmnv vgdqd(- 

 

Фигура 11 Онтология на @ksdmgnedm % Rbg`odq '1//1( 
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Използването на онтология за описание на 

учебните обекти улеснява структурирането на 

информацията и поднасянето й по,подходящ начин 

в различни ситуации-  

При създаване на електронен курс се отчитат 

потенциалните потребители по отношение на 

тяхното ниво+ стил на учене и анализ на 

предметната област и анализ на учещите+ за да 

може курсът да отговаря на тяхното ниво- 

Онтологията не зависи от избраната проблемна 

област+ а само от „знае какво”+ „знае как”+ „знае 

защо” и „знае къде”- 

Добре структурираните учебни материали 

изграждат хранилища с учебни материали като 

част от СЕО- 

Õðàíèëèùå ñ ó÷åáíè ìàòåðèàëè – ñå 

èçãðàæäà îò ó÷åáíè ðåñóðñè è 

äåéíîñòè, ñòðóêòóðèðàíè ïî âèä, 

òåìè, ñòèë íà ó÷åíå è äðóãè 

ïîêàçàòåëè, íåîáõîäèìè íà 

ïîòðåáèòåëèòå. 
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На базата на хранилища с учебно съдържание се 

разработват дигитални библиотеки с учебно 

съдържание- Аналогично на хартиените 

библиотеки съдържанието е добре структурирано 

с помощта на онтологии 'каталози+ Y`ehqnu`,

L`kbgdu`+ 1/0/( и позволява търсене по различни 

критерии9 проблемна област+ ключови думи или 

тип ресурс- Примери за такива библиотеки са9 

Rg`qd-SDB16+ NodmRbnts17-  

Описанието на хранилищата с учебните обекти 

се осъществява с ìåòàäàííè 'Bnmk`m%V`cd 1//3+ 

Rsde`mnu` ds `k- 1/0/: Adqmdqr,Kdd+ 0886: @gqnmgdhl+ 

0887: dKd`qmhmf Bnmrnqshtl+ L@RHD Bdmsdq 1//2(-  

Ã å í å ð è ð à í å  í à  ê ó ð ñ  

Ìîäóëúò îáëàñòè îò ïîçíàíèåòî å 

ориентиран да поддъжа хранилище с учебни 

материали 'както беше споменато в секция 

Технологични решения(- Този модул подпомага 

превеждането учещия през учебния процес- За да 

                                                 
27 gsso9..onqs`k-rg`qd,sdb-dt. 
28 gsso9..nodmrbnts-mds. 
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може да се реализира това е необходимо 

хранилището на учебни ресурси да бъде 

структурирано и логически подредено- С въвеждане 

на термина стандарт за ЕО е необходимо да се 

въведе и учебен обект+ тъй като той е неделима 

част от стандарта за ЕО и изграждането на 

учебните курсове- 

Ó÷åáåí îáåêò (Learning Object - ÓÎ) 

å íàé-ìàëêàòà ñòðóêòóðèðàíà 

åäèíèöà ó÷åáíî ñúäúðæàíèå, êîÿòî 

ñå èçïîëçâà ïðè èçãðàæäàíå íà 

ó÷åáåí êóðñ çà ïîñòèãàíå íà 

êîíêðåòíà ó÷åáíà öåë êàòî 

ïðåäâàðèòåëíî å ñúõðàíÿâàíà, 

êàòåãîðèçèðàíà, èíäåêñèðàíà è ñå 

ñïîäåëÿ èèçïîëçâàí ìíîãîêðàòíî. 

При създаване на курсове съществуват 

различни методи на конструиране като Мåòîäúò 

çà ðàçðàáîòêà íà ãúâêàâè ìîäóëè çà îáó÷åíèå 

на Николова 'Николова+ 1///( и Ìîäåëúò çà 

àäðåãàöèÿ íà êóðñ íà @ksdmgnedm %Rbg`odq '1//1( 

които представя методология и средство за 
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структуриране на учебните материали+ които да 

могат лесно да се използват многократно и да се 

адаптират за съответните учещи-  

За @ksdmgnedm съдържанието е съвкупност от 

четири различни структурни нива+ където всяко 

по,горно ниво може да съдържа примери от по,

долните нива- По ред нивата от долу нагоре са ' 

Фигура 12(9 познавателна единица 'може да бъде 

определение+ изображение и т-н-(: учебна единица 

'например комбинация от определение и 

изображение(: теми: курс- 
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Фигура 12 Модел на агрегация на курс 

източник @ksdmgnedm % Rbg`odq+ 1//1 

 

Всяка една познавателна единица може да 

съдържа материали+ които илюстрират+ 

обясняват+ прилагат или тестват някой аспект 

от тематичната област+ което ги отнася към 

учебното съдържание- Няколко логически свързани 

познавателни единици се свързват в една учебна 

единица+ която е тематично кохерентна- 

Учебната единица се разглежда като много малка 

'в термините на размер( и затова се групира в по,

голяма структурна единица+ наречена тема- И 

Курс 

Учебна единица 

Познавателна единица 

тема 
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накрая няколко теми създават един курс- За да се 

изгради максимално многократно използване+ се 

допуска+ че всяко по,горно ниво прави връзка към 

елементите от по,долно+ а не ги съдържа в себе си- 

Å ò è ÷ í è  è  ï ð à â í è  í î ð ì è  

ÇÀ×ÈÒÀÍÅ ÍÀ ÀÂÒÎÐÑÊÎÒÎ ÏÐÀÂÎ 

При използване на чужди материали за 

разработване на курсове+ не трябва да се забравя 

çà÷èòàíåòî íà àâòîðñêèòå ïðàâà- Начина на 

ползване на материалите е указан или със Закона 

за авторски права18 или с аналогични закони за 

споделяне на ресурси като Лицензи за творческо 

споделяне 'Bqd`shud Bnllnmr(2/-  

                                                 
29 gsso9..kdw-af.k`vr.kcnb.1022/833/0 
30 gsso9..bqd`shudbnllnmr-nqf 
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Каквито и лицензи да се използват най,

същественото е използваните източници да 

бъдат правилно цитирани- Добре е да се следва 

един стил20 на цитиране- Съществуват помощни 

приложения за автоматично цитиране например в 

LR Vnqc 1/0/ и уеб,базирано QdeVnqjr21+ при които 

източниците се описват и след това се прави 

справка в изисквания стил- 

ÅÒÈ×ÍÈ ÍÎÐÌÈ 

При създаване на дистанционни курсове не 

винаги се знае кой ще е потенциалния учещ и 

затова е нужно да се имат предвид êóëòóðíèòå 

ðàçëè÷èÿ+ за да се редуцират недоразуменията- 

Добре е да се представят различни гледни точки- 

При провеждане на обучението учещите може 

да са в ðàçëè÷íè ÷àñîâè çîíè+ което би 

затруднило синхронните виртуални срещи- 

Важно е при общуване в курсовете да се спазват 

етичните норми и етикета на общуване- 

                                                 
31 gsso9..vvv-kha-us-dct.ehmc.bhs`shnm. 

21 gsso9..vvv-qdevnqjr-bnl. 
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ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅÒÎ 

С разпоространеното използване на ЕО е нужно 

да се осигури качеството на обучението 'Фигура 

13(-  

 

Фигура 13 Хоризонт , Качество на обучението 

 

Правят се проучвания на институционални+ 

национални и международни нива 'Y`l`m ds `k- 

1/01: Fqhenkk ds `k- 1/0/( кои са критериите за 

качество на обучението- Създават се рамки за 

качество на тези нива- Европейската асоциация по 

качество на обучението във висшето образновяние 

'DMP@(22 поставя въпроси9 

                                                 
33 gsso9..vvv-dmp`-dt.dudmshsdl-k`rrn>hc<138 
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o Кои са аспекти и критерии+ специфични 

за ЕО+ които трябва да се разглеждат> 

o Как да бъдат интегрирани критериите за 

ЕО в националните програми по 

качество> 

Някои от основните аспекти за определяне 

качеството на ЕО са 'GNFRJNKDUDQJDS+ 1//7(9 

o Ðåñóðñè / Ñúäúðæàíèå подготовка и 

подбор на материали+ съобразно етичните 

и правни норми- 

o Ñòðóêòóðà / Âèðòóàëíà ñðåäà – ÑÅÎ 

СЕО да отговаря на институционалните 

нужди 

o Комуникациия. сътрудничество и 

интерактивност 

o Îöåíÿâàíå íà ó÷åùèòå Учещият е в 

центъра на обучението и прилаганена 

различни педагогически подходи 

o Ãúâêàâîñò è àäàïòèâíîñò 

увеличаване на гъвкавостта при 

провеждане на обученията и 
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адаптивността към нуждата на учещите 

и пазара- 

o Ïîäïîìàãàíå 'учещи и обучаващи( 

техническо+ административно и социално 

подпомагане 

o Квалификацията и опита на 

обучаващите 

o Âèçèÿòà è èíñòèòóöèîíàëíîòî 

óïðàâëåíèå  

Изграждане на стратегия за 

внедряването на ЕО+ включително 

усъвършенстване на обучаващите и 

поддържане на средата 

o Õîëèñòè÷åí ïîäõîä â ïðîöåñà íà 

âíåäðÿâàíå 

Цялостен систематичен подход при 

внедряване на ЕО+ имайки предвид по,

горните аспекти 

Базирайки се на аспектите за качество+ може да 

се дефинират две форми9 за Форма за описание и 

оценка на цялостно обучение 'Таблица 3( и Форма 

за описание и оценка на курс ' 
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Таблица 4( 

 

Таблица 3 Форма за описание и оценка на цялостно обучение 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÖÈß 

URL:   

ÎÁÙÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÀ ÇÀÏÈÑÂÀÍÅ ÍÀ 

ÊÓÐÑÎÂÅÒÅ ÈËÈ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÍÎ 

ÖßËÎÑÒÍÀ ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÇÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 

ÑÅÎ / ÑÐÅÄÀ ÇÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÅÈ ÍÀ 

Ó×ÅÙÈÒÅ 

 

 

Таблица 4 Форма за описание и оценка на курс 

ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÍÀ ÈÇÑËÅÄÂÀÍÈß 

ÊÓÐÑ: 

ÇÀÃËÀÂÈÅ:    
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ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ ÊÓÐÑÀ: 

ÖÅËÅÂÀ ÃÐÓÏÀ 

'ясно ли е специфицирана и за кого е 

предназначен курсът( 

ÖÅËÈ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅÒÎ 

'ясно ли са специфицирани и какво се 

очаква да знаят.могат обучаемите в 

резултат на обучението( 

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÍÈ ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß 

'има ли и какви са специфичните 

изисквания към входното ниво на 

участниците( 

ÐÅÆÈÌ ÍÀ ÏÐÎÂÅÆÄÀÍÅ 

'самообучение.с тютор.с обучаващ:  

дистанционен.смесен 'полу,

дистанционен(.присъствен курс( 

ÏÐÎÄÚËÆÈÒÅËÍÎÑÒ 
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'с фиксирано начало и времева 

продължителност ли е или не “отворен” 

– обучението може да започне  по всяко 

време и да трае колкото е необходимо за 

съответния обучаем( 

ÍÀ×ÈÍ ÍÀ ÇÀÂÚÐØÂÀÍÅ È 

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß 

'предвижда ли се да завърши с 

документ.сертификат.кредит + от кого 

и на базата на какво се издава – тест+ 

защита на проект и т-н-( 

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÍÀ ÊÓÐÑÀ 

'какви учебни дейности и педагогически 

форми включва , лекции+ демонстрации+ 

семинари+ упражнения+ дискусии , 

офлайн.онлайн+ 090.групови+ 

структурирани.неструктурирани: 

самоподготовка+ наблюдения+ 

практически занятия+ разработка на 

проект+ писане на есе+ полагане на 
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изпит.тест и др- ( 

Ó×ÅÁÍÎ ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ: 

'как е структурирано , модули+ уроци+ ---( 

Ó×ÅÁÍÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÈ/ÐÅÑÓÐÑÈ:  

как се доставят – каква СЕО се използва+ 

използвани медии и формат за 

представянето им 'печатни материали+ 

аудиокасети+ видеокасети+ електронни 

документи 'формат(+ компютърни 

симулации+ компютърна мултимедия+ 

цифрово аудио+ цифрово видео+ цифрова 

телевизия+ и др-( 

ÎÖÅÍßÂÀÍÅ: 

Начин на оценяване- Брой задания+ тип 

на заданията 'индивидуални+ групови(+ 

оценяване 

ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÊÎÌÏÞÒÚÐÍÈ 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÑÎÔÒÓÅÐÍÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ: 

за представянето на учебните 
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материали 

за провеждането на курса 

за комуникация(  

Ó×ÅÁÍÈÒÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÈ: 

съответстват на съдържанието на 

курса 

са интересни и мотивиращи 

нивото на трудност е подходящо 

Ó×ÅÁÍÈÒÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÈ: 

съответстват на съдържанието на 

курса 

са интересни и мотивиращи 

нивото на трудност е подходящо 

Ó×ÅÁÍÈÒÅ ÄÅÉÍÎÑÒÈ: 

са адекватни на съдържанието и целите 

на курса 

са интересни и стимулират ученето 
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инструкциите за изпълнението им са 

подредени и ясни 

инструкциите за изпълнението им са 

полезни 

нивото на трудност е подходящо 

изискват разумно количество време 

Ó×ÅÁÍÈÒÅ ÇÀÄÀ×È: 

съответстват на съдържанието на 

курса 

са интересни и мотивиращи 

инструкциите за тях са ясни 

нивото на трудност е подходящо 

отнемат разумно количество време 

ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈß Â ÊÓÐÑÀ (ÔÎÐÌÈ); 

ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÎÑÒ È ÎÁÐÀÒÍÀ ÂÐÚÇÊÀ 

(ÈÌÀ ËÈ È Â ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÈÇÐÀÇßÂÀÒ) 

Роли.дейности на обучаващия 

Роли.дейности на обучаемите 
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Обобщено мнение за качеството на курса 

ÍÀ×ÈÍÚÒ ÍÀ ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈß  

позволява на участниците да 

комуникират ефективно 

 

Двете форми за оценяване на цялостното ЕО и 

отделен курс могат да послужат като начало в 

процеса на акредитация на ЕО- Разбира се 

необходимо е да се уточнят критериите+ по които 

ще се оценяват гореописаните аспекти на ЕО- 
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß 

Управление+ организация и внедряване на ЕО 

осигуряват устойчивост на ЕО на 

институционално. национално равнище 'Фигура 

14(- 

 

Фигура 14 Хоризонт – Управление и Оргнизация 

 

При институционално внедряване на ЕО има 

два подхода 'Фигура 15(9 

o îòäîëó-íàãîðå – когато обучаващите 

започнат да използват ЕО в пряката си 

работа и  
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o îòãîðå-íàäîëó – когато се вземе решение 

на институционално ниво да се въведе ЕО 

При първия подход обучаващите сами намират 

начин да стартират обучението – въпреки всичко+ 

докато при втория – иституцията подпомага 

изграждането на подходяща среда и обучаващите- 

 

Фигура 15 Модел за внедряване на Bnkkhr % Lnnmdm+ 1//0 

 

Управлението+ организацията и внедряването 

на ЕО са процеси и на всяка стъпка е необходимо да 

се анализира и адаптира състоянието 'фигура 16(+ 

за да се осигури успешно и устойчиво използване на 

ЕО- От постоянния анализ на нуждите следва да се 

 

 

 

 
Обучаващ 

Процес на обучение 

Организация, училище, общество 

Образователна среда 
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определи и организацията за побучениетнието 

'фигура 17(9  

o типа на провеждане на обучението9 

присъствено+ дистанционно+ смесено  

o средата за провеждане и т-н- 

 

фигура 16 Готовност на институцията 

 

 

фигура 17 Организация на провеждането на обучение 
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Постулатите на Etkk`m '1//5( за успешните 

промени в образованието са всеизвестни и не са 

само за ЕО+ но важат и в пълна сила за него+ а 

именно9 

o Ñìåíÿíà íà ðåàëíîñòòà – да се 

наптрупа достатъчно критична маса от 

необходимост за използване на ЕО и 

технологии+ за да бъдат внедрени 

o Ïëàíîâåòå ñå ðàçâèâàò è 

Èçÿñíÿâàíåòî å ïðîöåñ – успешното 

използване на ЕО изисква на всяка стъпка 

от процеса по внедряване да се 

анализират подходите и да се адаптират 

следващите етапи към нуждите на 

потребителите- 

o Êîíôëèêòúò å â îñíîâàòà – 

необходимостта да има противоречние 

между традиционното и новото+ за да се 

осигури напредък – това важи не само за 

ЕО 

o Õîðàòà ñå íóæäàÿò îò íàòèñê, çà äà 

ðåàãèðàò – за да се получи повсеместно 
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изпозване е нужна съответна мотивация+ 

в противен случай няма да се получи нищо 

o Промяната изисква време  

o Íå èçïîëçâàíåòî íå å îòêàç – а 

понякога е и притеснение от 

непознаването 

o Áðîÿ íà ïðîìåíÿùèòå ñå õîðà ñå 

óâåëè÷àâà – процесът на осъзнаване от 

нуждата от гъвкаво обучение 

o Познанията са винаги недостатъчни – 

нужно е усъвършенстване 

o Промяната в културата е най,важна  
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÀ ÑÒÐÀÍÀ 

За изграждане на устойчиво ЕО е необходимо и 

финансово обезпечване 'Фигура 18( на различни 

нива9 

o от една страна технологични решения – 

хардуер+ софтуер и поддръжка+  

o от друга за разработване на самото 

обучение  

o за хората+ които ще проектират ЕО+  

o за хората+ които ще разработят 

учебните материали и  

o за хората+ които ще обучават в 

електронните курсове-  

 

 

Фигура 18 Хоризонт – Финанси 
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Както беше споменато в глава Инициативи и 

добри практики+ инициативите като 

BNQRDQ@-NQF са отворили свободни курсове+ 

които са били разработени за студентите в 

съотвените програми на различните 

университети- 



Приложения 
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ÈÍÒÅÐÍÅÒ Â ÎÁÓ×ÅÍÈÅÒÎ 

В тази глава се представят интернет 

приложения+ които могат да се използват с 

учебни цели- Дадени са примерни за уеб,базирани 

средства за създаване научебни материали и за 

комуникация+ както и дигитални библиотеки- 

 

От популяризирането на Интернет в края на 

миналия век+ мрежата става основно средство за 

черпене и обмен на информация- Всякакъв вид 

информация+ варираща от потребителска 

информация 'финанси+ пътувания+ хоби+ 

пазаруване и т- н-( до история+ медицина и 

природонаучни дисциплини+ може по принцип да 

бъде намерена от почти всеки човек по света-  

Ïî êàêâè íà÷èíè ìîæå äà ñå 

èçïîëçâà Èíòåðíåò â îáó÷åíèåòî? 

Възможен отговор на този въпрос се открива в 

публикацията “Уеб,базирано обучение” 'Sghir ds `k+ 

1//0(- Някои основни моменти+ които илюстрират 

методологията за обучение с помощта на 
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Интернет са представени по,долу- Те са 

разработени в рамките на Европейския проект по 

Минерва HCVAK – иновативна дидактика за уеб,

базирано обучение- 

Образователният потенциал на Интернет9 

o предлага много възможности за 

подпомагане на учебния процес 'J`gm+ 

0886(-  

o обогатява по,традиционните 

педагогически подходи+ тя  

o притежава разнообразен потенциал 

за прилагане на новаторски подходи+ 

свързани с преподаването и ученето 

'Jdqqdx% Hr`jrnm+ 1///(- 

o осигурява достъп до äèãèòàëíè-

áèáëèîòåêè – тази тема е разгледана в 

следваща секция 

o предлага разнобразни възможности за 

îáùóâàíå и създаване на ìðåæè îò õîðà 

– тази тема е разгледана също в следваща 

секция 
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o предлага големи възможности на учещите 

да представят информация и да обменят 

продукти с останалите- Възможността 

да се добавят и обменят идеи посредством 

Мрежата се приема за фактор+ 

подпомагащ ефективното придобиване на 

знания по нови пътища- Учещите 

изграждат интернет като правят 

собствени уебсайтове. приложения или да 

представят своите продукти- 

Публикуването в интернет отваря 

вратата за потенциално по,широка 

аудитория и предоставя възможности за 

образователни диалози между авторите и 

аудиторията- 

o предлага възможности за нови форми на 

оценяване както бе споменато в предната 

глава9 електронно портфолио и уеб,

базирани тестове-  

Накратко Интернет има потенциала да 

предоставя на учениците богата среда за достъп 

до актуални информационни източници+ в която 



Приложения 
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те могат да прилагат изследователски умения за 

решаване на автентични реални проблеми и да 

бъдат оценявани в тази среда- 



Приложения 
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ÓÅÁ-ÁÀÇÈÐÀÍÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ Â 

ÏÎÌÎÙ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅÒÎ 

Средства за съвместната работа от 

разстояния9 

o vdahm`q<web,a`rdc rdlinar – уеб семинар 

като9 @mxLddshmf34+ LddshmfAtqmdq24+ 

Lhjnfn25+ Vhyhp26+ създаване на виртуална 

мрежа38+ създаване на стена с бележки39 и 

други: 

o за съвместно разработване или споделяне 

на ресурси9 FnnfkdCqhud3/+ CqnoAnw30+ 

BkntcL`fhb31+ RkhcdRg`qd43 и други 

Уеб,базирани средства за създавене на учебни 

материали  

                                                 
34 http://www.anymeeting.com/ 
35 gsso9..vvv-lddshmfatqmdq-bnl. 
36 gsso9..vvv-hvdahm`q-bnl.ehkdr.1/00./5.lhjnfn,eqdd,vdahm`q,rnesv`qd-fhe 
37 http://www.wiziq.com/ 
38 http://www.glogster.com/ 
39 http://padlet.com/ 
40 gssor9..cqhud-fnnfkd-bnl 
41 https://www.dropbox.com/ 
42 https://cloudmagic.com/ 
43 http://www.slideshare.net 
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o графични9 OgnsnrgnoNmkhmd44+ @uh`qx45+ 

Ohbmhbj46 и други 

o видео9 KnnoRsdq47+ за записване на екрана 

Rbqddmq48 

o аудио редактори9 QdbnqcLO249+ @tc`Bhsx50 

o презентационни9 Oqdyh51+ споделяне на 

снимки52+ създаване на фотоалбуми 

Lhwannj53+ за деца RsnqxL`jdq54 

o предметни 'концептуални( карти9 

Sdws1LhmcL`o55+ Ataak-tr56+ KnudkxBg`qsr57+ 

Fkheex58+ Uhrt`kSgqdr`tqtr59 и други 

o уеб пространство9 Mns`k`mc60+ VnqcOqdrr 

'на български(61 и други 

                                                 
44 http://pixlr.com/ 
45 http://www.aviary.com/ 
46 http://picnick.com/ 
47 http://www.loopster.com 
48 http://www.screenr.com/ 
49 http://www.recordmp3.org/ 
50 http://audacity.sourceforge.net/ 
51 http://prezi.com/ 
52 http://ima.gy/ 
53 http://www.mixbook.com/ 
54 http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/ 
55 http://www.text2mindmap.com/ 
56 https://bubbl.us/ 
57 http://lovelycharts.com/ 
58 http://www.gliffy.com/ 
59 http://www.visualthesaurus.com/ 
60 http://notaland.com/ 
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еКовачева 026 

o създаване на въпросници9 FnnfkdCqhud,

Enqlr с предоставяне на първоначална 

статистическа обработка+ определяне на 

срещи62 

o работа с карти9 отбелязване на посетени 

страни63+ търсене на път с FnnfkdL`o64+ 

звездни карти65+ споделяне на карти 

RbqhaakdL`or66+ карти на честотоно 

разпределение на думите Vnqckd67 

o работа с календари9 Fnnfkd календар за 

подреждане на важни събития тематично 

и споделяне с множество мобилни 

приложения68 и други- 

Многообразието от средства+ което предлага 

мрежата е огромно+ необходимо е да се задават 

правилните въпроси+ за да се откриат най,

подходящите за нуждите на потребителя- 

                                                                                                         
61 http://bg.wordpress.org/ 
62 http://doodle.com/ 
63 http://www.ammap.com/visited_countries/ 
64 https://maps.google.com/ 
65 http://www.google.com/sky/ 
66 http://scribblemaps.com/ 
67 http://www.wordle.net 
68 gssor9..vvv-fnnfkd-bnl.b`kdmc`q 
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ÄÈÃÈÒÀËÍÈ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ 

Интернет осигурява достъп до äèãèòàëíè-

áèáëèîòåêè+ предоставящи обширен обем 

информация за съвременно съдържание и нужди на 

различни учебни предмети- Тези библиотеки се 

различават от обикновенните по отношение на 

мащаб+ разнообразие и комуникационни 

възможности 'Bnkkhr% Lnnmdm+ 1//0(- Предлаганите 

материали са в различни формати9 текст+ образи+ 

звук+ анимация-  

o Такава разнообразна информация 

осигурява солидна основа за създаването 

на учебни среди+ в които учещите могат 

да бъдат въвлечени в èçñëåäîâàòåëñêè 

ïðîöåñ íà ó÷åíå+ при който ударението е 

върху развиването на умения за решаване 

на проблеми-  

o С помощта на средства за симулация и 

визуализация могат да бъдат изследвани 

явления+ свързани с различни научни 



Приложения 

еКовачева 028 

области+ и да бъдат илюстрирани 

различни теории-  

o Достъпът до ресурси+ използвани от 

учени+ изследователи и историци+ 

дигиталните,библиотеките отварят 

врата за проучването на автентични 

проблеми в реален контекст 'Jdqqdx% 

Hr`jrnm+ 1///(-  

o Под въздействието на големия обем 

информация учещите имат възможност 

да развият способностите си да станат 

îðãàíèçàòîðè íà çíàíèÿ- Те могат да се 

научат как да търсят информация+ как 

да си осигуряват достъп до нея и как да 

оценяват адекватността и качеството 

на намерената информация- Чрез тези 

процеси те могат да развият и уменията 

си да събират+ организират+ анализират и 

синтезират информацията- Такова 

извличане на информация може да бъде 

част от направляван изследователски 

проект+ в който учещите работят по 
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реални проблеми- По този начин учещите 

могат да развият изследователски 

умения като например формулиране и 

анализиране на проблеми+ разработване на 

план за събиране 'търсене( на 

информация+ анализиране на събраната 

информация и правене на заключения- 

Благодарение на Мрежата учещите 

могат да работят в рамките на реални 

изследователски проекти+ с реални 

ресурси и средства+ които иначе не 

присъстват в училище 'Jdqqdx% Hr`jrnm+ 

1///(- Те могат например да провеждат 

експерименти във виртуална 

лаборатория+ осигурена от НАСА 

'Националната агенция за космически 

изследвания на САЩ(- 

Елементите в дигиталните библиотеки са 

описани с метаданни по аналогия с традиционните 

библиотеки- Структурирането е описано с 

онтологии-  



Приложения 
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Инициативата на ЮНЕСКО от 1//1 за 

създаване на общодъстъпни и свободно 

разпространяеми учебни ресурси породи различни 

инициативи-  

Dtqnod`m` 'фигура 2/( една от тях – европейска 

електронна библиотека+ в която се съхраняват 

различни аспекти от европейската култура като 

се дигитализира Европейското култуно,

историческо наследство във текстов+ графичен+ 

аудио и видео формати- 

 

фигура 2/ gsso9..dtqnod`m`-dt. 

Стуктурата на Europeana подпомага хората 

при търсене в дигиталните архиви и предоставя 
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възможността да се изследват Европейскит музеи+ 

библиотеки+ архиви+ аудио и видео колекции- Тази 

среда е многоезична и потребителите са 

въвелечени да участват в изграждането й и да 

споделят в общността-  

Учебни цифрови библиотеки9 

EuDML '1/0/,1/02( е разработена по BHO oqnidbs 

за изграждане на Европейска математическа 

дигитална библиотека 'фигура 20(- DtCLK 

осигурява дългосрочно съхранение и достъп до 

дигитални колекции+ разработени и поддържани 

от мрежа от институции- Основните 

характеристики са9 

 

фигура 20 gsso9..vvv-dtclk-dt 
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o Търсене и преглед на колекции 

o Откриване на релевантни публикации и 

списания 

o Запазете и споделете Вашите резултати 

от търсене 

Share.TEC –европейска платформа за всички+ 

които искат да изучават+ да търсят+ да споделят 

и да използват цифрови ресурси за обучение на 

учители+ разработена по европейски проект 

Rg`qhmf Chfhs`k Qdrntqbdr hm sgd Sd`bghmf Dctb`shnm 

Bnlltmhsx по dBnmsdmsoktr '1//7,1/00(- Rg`qd-SDB 

'фигура 21( е посветен на9 

 

фигура 21 gsso9..onqs`k-rg`qd,sdb-dt. 

 

o обучителите на учители 

o настоящи и бъдещи учители 
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o доставчиците на учебно съдържание и 

услуги за учители 

В платформата Rg`qd-SDB може да се търсят и 

разглеждат ресурси за обучение на учители в 

множество материали+ публикувани от участници 

от цяла Европа- Основните ресурси са резултат 

от работата на консорциума на проекта 

Rg`qd-SDB+ които включва партньори от висшето 

образование и издателствата на учебни пособия- 

Платформата предоставя ресурси от различен 

тип и формат за различни форми на обучение+ 

включително допълнителни материали+ учебни 

планове+ единици за преподаване+ практически 

примери+ презентации+ статии+ изследвания и т-н- 

Публикувани са също така и множество 

мултимедийни ресурси- 

В дигиталните библиотеки Rgqd-SDB 'Rsde`mnu` 

ds `k- 1/00( с учебни ресурси обектите са описани 

както следва 'фигура 22(9 



Приложения 
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фигура 22 Онтология на Rg`qd-SDB 

 

o äèãèòàëíîòî ñúäúðæàíèå9 учебни 

ресурси и артефакти+ обвързани с 

концепцията учебен обект '“kd`qmhmf 

naidbs”(  

o êîìïåòåíöèè както на ниво субект+ 

така и на социалното влияние+ мета,

когнитивни и т-н- 

o област от познанието 
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o êîíòåêñò 'различен контекст от 

дейности в областта на обучението на 

учителите( 

o ó÷àñòíèöè 'потребителите в 

контекста на обучението на 

училителите и Rg`qd-SDB платформа( 

ATLAS 'фигура 23( – е Европейски проект по 

BHO HBS Onkhbx Rtoonqs Oqnfq`lld- Основната му 

цел е да подпомогне разработването и 

организирането на многоезично уеб съдържание- 

 

фигура 23 gsso9..vvv-`sk`roqnidbs-dt 
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OpenScout 'фигура 24( е платформа 

разработена по европейски проект по програмата 

dBnmsdsmoktr “Rjhkk a`rdc rbntshmf ne nodm trdq,

fdmdq`sdc `mc bnlltmhsx,hloqnudc bnmsdms enq 

l`m`fdldms dctb`shnm `mc sq`hmhmf!- NodmRbnts 

предоставя образователни услуги в интернет-  

 

фигура 24 gsso9..vvv-nodmrbnts-mds. 

 

Потенциалните потребители имат 

възможност бързо дао намерят+ оценят и 

използват свободно за обучение по мениджмънт 

съдържание- Хранилището на NodmRbnts разполага 

с материали по предприемачество+ финанси+ 

макетинг и продажби+ икономомика+ банково дело+ 
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управление на проекти и управление на 

информационни системи+ управление на 

човешките ресурси+ вземане на решения+ бизнес и 

право- 

DQHQ 'фигура 25( е колекция с учебни ресурси+ 

които са свободно разпространяеми-  

 

фигура 25 gsso9..vvv-dqhb-dc-fnu. 

 

Възможно е използването на учебни материали 

от различни ресурси+ но най,важно е да се спазват 

авторките права+ както беше споменато в секция 

Етични и правни норми- Осигуряване на използване 
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на даден ресурс с връзка към него+ а не със 

свалянето му и публикуване на собствените 

курсове е най,подходящия начин за работа с чужди 

ресурси-  
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ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÇÀ ÎÁÙÓÂÀÍÅ 

Интернет предлага разнобразни възможности 

за комуникиране и създаване на мрежи от хора- 

Електонната поща е най,старото асинхронно 

средство за общуване в Интернет и все още е най,

широко разпространеното особено за 

професионални цели-  

В СЕО обикноветно потребителските профили 

съдържат като основна информация и 

електронната поща на потребителя и той служи 

за идентификатор- При СЕО има вътрешни 

начини за общуване между участниците в учебния 

процес9 съобщения+ форуми+ чат и т-н- 

Различни приложения за асинхронна 

комуникация могат да се използват като Rjxod+ 

FnnfkdS`kj+ но кое точно зависи от страната+ в 

която се провежда обучението- За България най,

разпространено е Rjxod-  

В учебния процес навлизат и социалните мрежи 

като E`bdannj 'фигура 26(+ Svhssdq 'фигура 27( 
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фигура 26 https://www.facebook.com/ 

 

 

фигура 27 gssor9..svhssdq-bnl. 

Голяма част от учениците и студентите 

живеят във E`bdannj- Те създават страници на 

курсовете си+ където споделят материали+ 

мнения+ разработват домашни и т-н-  
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От друга страна учителите създават 

общности по предмети- Една от активните 

общности е на учителите по ИТ в България- 

Ê î ë à á î ð à ò î ð è ÿ  ñ  å - î á ù ó â à í å  

Процесът на съзидателност не е възможен без 

общуване между отделните участници в него- В 

опита на автора съществуват различни случаи на 

съвместна работа със учещи от различни 

възрастови групи+ свръзани с пряката учебна 

работа или по други дейности- Три от тези случаи 

с различни средства на общуване през Мрежата 

'Jnu`sbgdu`+ Mhjnknu`+ Rsde`mnu`+ 1/0/( са9  

� първи – при работа с 01 годишни ученици 

за подготвяне на брошура+ която ги 

представя на международно състезание – 

общуване с d,l`hk,и- Ученици от 0/6мо 

училище 'София( от отбора по 

математика трябваше да се представят 

на състезание по математика 

Hmsdqm`shnm`k Bnmsdrs Vhy`qcr `s 

L`sgdl`shbr Hmsdqm`shnm`k bnlodshshnm 
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'VHYLHB,1//8(+ Hmch` 1//8- Учениците 

имат желание да си изработят брошура 

'фигура 28(+ но все пак се обръщат за 

консултации към експерт69 как да 

изглежда и какво да съдържа- Поради 

невъзможност всички участници в да се 

съберат на живо+ общуването се реализира 

с писма 'd,l`hk(- В процеса са въвлечени и 

родителите и учителите- Учениците 

предварително са разделили задачите по 

роли9 отговорник+ подготвящ текста+ 

оформителн на изображенията. 

снимките-  

Основното в общуването е+ че всички 

писма са изпращани до всички участници+ 

за да може при необходимост все един от 

учениците да откликне и реализацията на 

брошурата да е готова в срок-  

                                                 
69 Автора 
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фигура 28 Брошура 

� второ – с бакалаври в курса по Електронно 

обучение във Факултета по математика 

и информатика на Софийски 

университет Св- Климент Охридстки за 

подготовка на учебни материали за курса- 

Средата за общуване е форума на 

системата за ЕО – LNNCKD- 

Студентите в курса са разделение по 

случаен начин в 0/тина+ за да подготвят 

по една тема от курса и да я представят 

в деня на лекциите- Имат възможност 
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през целия курс да работят по темите 

като се знае+ че преподавателят ще влиза 

поне веднъж дневно във форумите по 

различните теми+ за да се информи какво 

са направили по темите- В началото на 

курса е обявено+ че работата по темите 

ще бъде оценявана- Във форума е описано 

точно какво се очаква при разработване 

на учебнияте материали и критериите 

за оценяване- 

фигура 3/ Колаборатория във форум 
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� трето – с магистри в проучването им 

към курса Аудио,визуални и 

информационни технологии в обучението- 

Ощуването е чрез Fnnfkd група- 

Магистрите работеха по тема Училище 

на бъдещете- Проучваха как би излеждало 

според настоящи ученици+ изследваха 

литературни източници и т-н- При 

стартиране на работата си по заданието+ 

създадоха Fnnfkd група 'фигура 30(+ 

поканиха преподавателите си да 

участват в групата и съвместно 

изградиха- Освен общите съобщения се 

споделяха файлове и ресурси-  

И в трите случая се наблюдава колективната 

интелигентност 'Bnqmt+ 1//5( в процеса на 

колаборативното сътрудничество-  

Резултатите от трите примера са9 

o бърза и добре структурирано общуване 

между учещи и обучаващи 

o прекрасна съвместна работа – всеки знае 

ролята си в екипа 
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o успешни първи изследвания или 

представения 

 

фигура 30 Fnnfkd fqnto – Училище на бъдещето 

 

o в процеса на работа се установи 

трудността учещите да подбират 

правилно кои са важните моменти при 

изследванията и се впускат в детайли- 

Описаните случаи са много важни и получените 

резултати потвърждават+ че колабораторията е 

успешен начин за ефективно обучение в различни 

аспекти от учебния процес9 Технологична 

инфраструктура+ педагогическа иновация и 

подпомагане на творчеството-  
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Допълнителен ефект от случаите е 

подобряване общуването между самите учещи и 

взаимното им опознаване както и 

усъвършенстването на екипната работа и 

работата по проекти- 
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Ñèìâîëèêàòà â  îáó÷åíèåòî 

Символите са навсякъде около нас+ особено в 

нашия информационнен век- Заобикалят ни като 

реклами+ информиращи ни във всеки един момент 

от нашето ежедневие – реално и виртуално- 

Изследването до каква степен значението на 

символите се е променило с поколенията е цел на 

тази статия- Тя е базирана на работата на 

студенти от курсове по Реклама+ технологии и 

дизайн 'РТД( и Проектиране на човеко,машинен 

интерфес 'ПЧМИ( от факултета по математика 

и информатика 'ФМИ( на Софийски университет 

през последните 0/ години- Курсовете изграждат 

основни умения в студентите за създаване 

интерфейс на софтуерни продукти – именно тази 

междинна част между човека и продукта+ която 

използва символи за визуализиране на 

функционалноститите на приложенията- Една от 

задачите по време на обучението е как 

студентите могат да се представят със символи+ 
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а оттам интерпретацията на използването им в 

работата-  

По ПЧМИ и РТД студентите са насочвани за 

визуално изграждане на разработваните от тях 

приложеня- В първия се обръща повече внимание на 

процеса на изграждане на приложението от самото 

начало9 проучване на потенциалните 

потребители+ техните нужди+ а оттам и 

функционалностите на приложението и най,

накрая интерфейса+ който ще представи тези 

функционалности- Във втория ударението падаше 

на визуалното представяне+ на цветовете+ 

символите+ т-е- на графичния дизайн- 

Насочеността на студентите във ФМИ е към 

технологичните решения- Курсът ПЧМИ е 

задължителен за специалност Софтуерно 

инженерство и изборен за останалите студенти+ 

РТД беше изборен-  

И в двата курса първата задача към 

студентите е да реализират свое собствено 

представяне с помощта на символи- 
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Целите на задачата Представи се със символи е 

да се определи до каква степен студентите 

разграничават и вързприемат символите- Има ли 

изградена единна ценностна система за тяхното 

поколение- Зад тези въпроси се крие естеството на 

предметите+ по които се задава- Важно и за двата 

предмета е+ че студентите се учат да изграждат 

интерфей на различни компютърни приложения , 

част от посланията си студентите би трябвало 

да споделят чрез използваните оттях символи-  

При поставянена на задачата за представяне 

преподавателят има хипотеза+ че в нашата 

страна нямаме единна система за значенията , 

т-е- всеки възприема символите по свое вътрешно 

усещане , изграждането на ценностна система е 

различно 'Знаци и символи+ 1//8(-  

ÐÅÇÓËÒÀÒÈ  

След пручване и анализиране на резултати 

'фигура 31( от послените три години е9 
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фигура 31 Представяне – избражение и пояснение 

 

o Момчетата бяха насочени прагматично и 

наблягаха на нещата+ с които те се 
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занимават+ а момичетата гледаха по,

философски на представянето си-  

o Усеща се влияние на източните култири 

'Bnnodq+ 0867(- Колегите са по,добре с 

изчтната символиа символи+ без никакъв 

щрих за ортодоксална религия- 

o Има различно тълкувание на символите от 

различните студенти – например  

интерпретацията на крило на самолет, за 

едни то е престиж+ а за други само средство 

за пътуване 

Формираната символна система през 

последните 1/ години се базира на най,често 

използваните в Мрежата символика- Виртуалното 

общуване все още е приоритет+ но за щастие се 

наблюдава и стремеж за реално общуване 'лице,в,

лице( при студентите-  
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

Î á î á ù å í è å  

В настоящата книга се демонстрира модел 

Хоризонти на електронното обучение- Направен е 

преглед на отделните хоризонти повлияни и 

влияещи ЕО- Представена е йерархичната 

графична структура на включените в 

хоризонтите елементи както и апарат+ който 

улеснява реализирането на хоризонтите9 

o Процесът на ïðîåêòèðàíå íà 

åëåêòðîííè êóðñîâå/ îáó÷åíèå е 

представен в неговото многоообразие от 

анотация на курс през подбора на 

предагогичеки подходи в курсовете до 

начините за общуване между 

участниците процеса на ЕО- 

Предоставено са средства за улесняване 

проектирането на електронен курс за 

начинаещите в областта на ЕО , Таблица 

1 Разпределение на основните елементи от 
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електронен курс и за изграждане на 

задание Таблица 2 Формуляр за 

проектиране на задание: 

o Възможните òåõíîëîãè÷íè ðåøåíèÿ+ 

от които може да се подбира в процеса на 

внедряване на ЕО: 

o Описанието на ðåñóðñè в хранилища с 

учебни материали+ генерирането на 

курсове и етичните и правни норми+ 

които трябва да се спазват при 

използване на материали от различни 

източници: 

o Аспектите+ които трябва да се 

разглеждат за осигуряване êà÷åñòâîòî 

íà îáó÷åíèåòî, както и средства 

оценяване на ЕО на институционално 

ниво Таблица 3 Форма за описание и 

оценка на цялостно обучение и на 

електронен курс  

o Таблица 4 Форма за описание и оценка на 

курс: 
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o Особености при внедряването и 

управлението на ЕО като процес и някои 

основни постулата за устойчивост на ЕО 

o Финансовата страна на ЕО и различните 

страни за финансиране-  

Хоризонтите на ЕО са динамични и се развиват 

съобразно нуждите на потребителите и напредъка 

на ИКТ+ но винаги трябва да се следват 

отговорите на трите основни въпроса 

ÊÀÊÂÎ? ÍÀ ÊÎÃÎ? è ÊÀÊ?  

ùå ñå îáó÷àâà 

Интернет навлиза все повече в обучението и 

променя стила на взаимоотношения между учещи 

и обучаеми+ начините за колаборатория и 

съвместно проучване и изграждане на оубчението 

са в основата на съвремнното обучение-  

Промяната в педагогическия подход е от 

съществено значение за всички участници в 

учебния процес+ а това е изискване на обществото 

от знание+ с подкрепа на ИКТ-  
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È ç â îä è   

Получените в този труд ðåçóëòàòè ìîãàò äà 

ñå èçïîëçâàò â ðàçëè÷åí òèï èíñòèòóöèè на 

средното и висшето образование и във фирменото 

обучение+ а също така и за подготвяне на 

продължително обучение- 

Настоящият труд може да послужи като 

ðàìêà çà ïîäãîòîâêà è âíåäðÿâàíå íà ÅÎ като 

за присъствени обучения така и за дистанционни- 
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@gl`c+ А-+ A`rhq+ О-+ `mc G`rr`mdhm+ К- '1//3(+ 

Adaptive user interfaces for intelligent e-

Learning: issues and trends+ oqdrdmsdc `s Sgd 

Entqsg Hmsdqm`shnm`k Bnmedqdmbd nm Dkdbsqnmhb 

Atrhmdrr+ HBDA1//3+ Adhihmf 

@kdrrh+ R-+ Sqnkkho+ R- '1//0(- Multimedia for 

Learning+ TR@9 @ Od`qrnm Dctb`shnm Bnlo`mx- 

@ksdmgnedm+ L- % Rbg`odq+I- '1//1(+ Flexible 

instructional strategies for e-learning+ 

Oqnbddchmfr ne sgd 24sg G`v`hh Hmsdqm`shnm`k 

Bnmedqdmbd nm Rxrsdl Rbhdmbdr 

A`dy`,X`sdr+ Q- % Qhadhqn,Mhdsn+ A- '0888(+ Modern 

Information Retrieval+ Anrsnm+ L@+ TR@9 @cchrnm,

Vdrkdx 

Ah`rtssh+ L '1/00(+ Sgd rstcdms dwodqhdmbd ne ` 

bnkk`anq`shud d,kd`qmhmf tmhudqrhsx lnctkd+ Intqm`k 
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Bnlotsdqr % Dctb`shnm 46+ oo0754–0764 

Anxsbgdu O-+ J`ldmnu` R-+ Rdmcnu` D-+ Rsde`mnu` D-+ 

Jnu`sbgdu` D-+ Mhjnknu` M-+ '1//8( IT for 

Innovative Educational Environments: 

Exploring, Authoring and Programming+ Hm 

oqnbddchmf ne Hmsdqm`shnm`k Bnmedqdmbd enq Hmsdq`bshud 

Bnlotsdq @hcdc kd`qmhmf , Sgd Bg`kkdmfdr ne Khed 

Knmf Kd`qmhmf HBK 1//8+ Dc- Lhbg`dk D- @tdq+ 

J`rrdk Tmhudqrhsx Oqdrr+ Uhkk`bg+ @trsqh`+ 1//8+ oo- 

323,333+ HRAM 867,2,78847,370,2 

Anxsbgdu` R-+ Mhjnknu Q-+ Jnu`sbgdu` D-+ `mc Mhjnknu` 

H- '1//4( Case studies for Technology-Enhanced 

Learning in Bulgaria Higher Education, 

Hmsdqm`shnm`k Bnmedqdmbd Sgd Sdbgmnknfx `mc Bg`mfd 

hm Dctb`shnm`k Oq`bshbd+ 4,5 Nbs 1//4+ Knmcnm 

Jmnvkdcfd K`a- 

Aq`ckdx+ I- '1//2(+ Sgd nodm bk`rrqnnl9 chrs`mbd 

kd`qmhmf hm `mc nts ne rbgnnkr+ Knmcnm9 Rsdqkhmf+ U@ 9 

Jnf`m O`fd 

Aqtrhknurjx O- % Lhkkdq+ O- '1//0(+ Course Delivery 
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Systems for the Virtual University+ hm @bbdrr sn 

Jmnvkdcfd9 Mdv Hmenql`shnm Sdbgmnknfhdr `mc sgd 

Dldqfdmbd ne sgd Uhqst`k Tmhudqrhsx+ Srbg`mf E-S- 

`mc S- Cdkk` Rdms`+ Dcr-@lrsdqc`l9 Dkrduhdq Rbhdmbd 

`mc Hmsdqm`shnm`k @rrnbh`shnm ne Tmhudqrhshdr+ oo- 

056,1/5- 

Aqtrhknurjx O- % O`xkn+ B-'1//2(+ Adaptive and 

Intelligent Web-based Educational Systems+ 

Hmsdqm`shnm`k Intqm`k ne @qshehbh`k Hmsdkkhfdmbd hm 

Dctb`shnm+ unk- 02+ oo- 045,058 

Aqtrhknurjx O- @- Jnar` `mc I- U`rrhkdu` '0887(+ 

Adaptive Educational Hypermedia. Jktvdq 

@b`cdlhb Otakhrgdqr 

Aqtrhknurjx+ O- '1//3(+ KnowledgeTree: A 

Distributed Architecture for Adaptive E-

Learning+ VVV 1//3+ L`x 06–11+ Mdv Xnqj+ Mdv 

Xnqj+ TR@- 

Atqfnr+ C-+ S`ssdqr`kk+ B-+% Jnodq+ Q- '1//5(+ 

Representing adaptive eLearning strategies in 

IMS Learning Design- Hm Q-Jnodq % J+ Rsde`mnu 
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'Dcr-(+ Oqnbddchmfr ne sgd 1//5 Hmsdqm`shnm`k 

Vnqjrgno nm Kd`qmhmf Mdsvnqjr enq Khedknmf 

Bnlodsdmbd Cdudknoldms 'oo-43,5/(- Rneh`+ Atkf`qh`9 

HMBNL@ Ksc  

Atsy+ L- U-+ Nkhuhdq+ R-+ `mc Fйq`qc+ O- '1//2(+ 

Anticipatory Behavior in Adaptive Learning 

Systems: Foundations+ Sgdnqhdr+ `mc Rxrsdlr- 

Adqkhm9 Roqhmfdq Udqk`f 

Bg`qhjdq+ I-G- + M``y+ E-+ `mc O`mh I-Q- '1/00(+ 

Computer-Based Learning of Neuroanatomy: A 

Longitudinal Study of Learning, Transfer, and 

Retention+ Intqm`k ne Dctb`shnm`k Orxbgnknfx+ Unk- 

0/2+ Mn- 0+ oo- 08–20 

Bghm+ Д-+ '1//0(+ Empirical Evaluation of User 

Models and User-Adapted Systems+ Trdq 

Lncdkkhmf `mc Trdq,@c`osdc Hmsdq`bshnm+ unk-00+ 

oo-070,083 

Bkxcd+ K-@-+ '1//3(+ Digital Learning Objects+ 

Sd`bgdq Khaq`qh`m+ 20 Mn 3+ @oqhkd 
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Bnkkhr+ A-+ % Lnnmdm+ I- '1//0(+ Ekdwhakd kd`qmhmf hm ` 

chfhs`k vnqkc9 dwodqhdmbdr `mc dwodbs`shnmr+ Knmcnm9 

Jnf`m O`fd Otakhrgdqr- 

Bnld`tw+ O-+ dc- '1//1(+ Bnlltmhb`shnm `mc 

bnkk`anq`shnm hm sgd nmkhmd bk`rrqnnl9 dw`lokdr `mc 

`ookhb`shnmr+ Anksnm+ L`rr-9 @mjdq Ota- Bn- 

Bnmk`m+ N-+ V`cd+ U- '1//3(+ Evaluation of APeLS - 

An Adaptive eLearning Service based on the 

Multi-model, Metadata-driven Approach+ Hm 

oqnbddchmf Sghqc Hmsdqm`shnm`k Bnmedqdmbd nm 

@c`oshud Gxodqldch` `mc @c`oshud Vda,A`rdc 

Rxrsdlr '@G1//3(+ Dhmcgnudm+ Sgd Mdsgdqk`mcr 

Bnnodq+ I-B- '0867) An Illustrated encyclopaedia of 

traditional symbols+ Sg`ldr%Gtcrnm 

Bnqmt+ A- '1//5( Conference talk+ Hm HRRDO1//5 

Hmenql`shbr `s Rdbnmc`qx Rbgnnk9 Dunktshnm `mc 

Odqrodbshudr 

Cd Aq`+ O-+ @qnxn+ K-+ `mc Bqhrsd`+ @-+ '1//3(+ Adaptive 

Web-based Educational Hypermedia+ hm Vda 
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Cxm`lhbr+ @c`oshud sn Bg`mfd hm Bnmsdms+ Rhyd+ 

Snonknfx `mc Trd+ L- Kdudmd `mc @- Ontknu`rrhkhr+ 

Dcr-9 Roqhmfdq+ oo- 276,30/- 

Cncfd+ A-- '0886( Some thoughts about WebQuests- 

gsso9..vdaptdrs-rcrt-dct.`ants^vdaptdrsr-gslk k`rs 

uhrhsdc Itkx 1/- 1/02 

dKd`qmhmf Bnmrnqshtl+ L@RHD Bdmsdq '1//2(+ L`jhmf 

Rdmrd ne Kd`qmhmf Rodbhehb`shnmr % Rs`mc`qcr9 @ 

Cdbhrhnm L`jdq’r Fthcd sn sgdhq @cnoshnm+ 1sg dchshnm+ 

Hmctrsqx Qdonqs+ Mnudladq 1//2 

E`kknm B-+% Aqnvm+ R- '1//1(+ D,Kd`qmhmf Rs`mc`qcr9 @ 

Fthcd sn Otqbg`rhmf+ Cdudknohmf `mc Cdoknxhmf 

Rs`mc`qcr,Bnmenql`ms D,Kd`qmhmf-+ Rs- Ktbhd Oqdrr, 

BQB Oqdrr+ Mnudladq 14 

Eqxcdmadqf I- '1//2(+ Quality Standards in 

eLearning: A Matrix of Analysis+ Hmsdqm`shnm`k 

Qduhdv ne Qdrd`qbg hm Nodm `mc Chrs`mbd Kd`qmhmf 

'gsso9..vvv-hqqnck-nqf.(+ HRRM9 0381,2720+ Edaqt`qx 
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Etkk`m L-+ '1//0(+ The New Meaning of Educational 

Change+ Sd`bgdq Bnkkdfd Oqdrr+ HRAM /,7/66,3/58,0 

Etkk`m+ L- '1//5(- The future of educational 

change: system thinkers in action- Intqm`k ne 

Dctb`shnm`k Bg`mfd+ 6'2(+ 002,011- 

Fnncl`m+ O-R-+ dc- '1//1(+ Sdbgmnknfx dmg`mbdc 

kd`qmhmf 9 noonqstmhshdr enq bg`mfd+ L`gv`g+ M-I-9 K- 

Dqka`tl 

Fqhenkk+I-+ Gtdqs`r+D-+ Oq`cdr+ @-+ Qncqнftdy+ R-+ Qtahm+ 

X-+ Ltkcdq+ E-+ Nrrh`mmhkrrnm+ D- '1/0/( Quality 

Assurance of E-learning+ DMP@ Vnqjrgno qdonqs+ 

Gdkrhmjh+ Ehmk`mc+ HRAM 867,841,4428,41,2 'oce(+ 

gsso9..kto-kta-kt-rd.kttq. 

cnvmkn`c>etmb<cnvmkn`cEhkd%qdbnqcNHc 

<0432458%ehkdNHc<0432463 '0/-/5-1/02-( 

GNFRJNKDUDQJDS '1//7( D,kd`qmhmf pt`khsx 

@rodbsr `mc bqhsdqh` enq du`kt`shnm ne d,kd`qmhmf hm 

ghfgdq dctb`shnm+ Rvdchrg M`shnm`k @fdmbx enq 

Ghfgdq Dctb`shnm 
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Gnmdx O- `mc Ltlenqc @- '1///(+ The Learning 

Styles Questionnaire- L`hcdmgd`c9 Odsdq Gnmdx 

Otakhb`shnmr 

J`q`lohodqhr O- % R`lornm+ C- '1//3(+ Adaptive 

learning object selection in intelligent learning 

systems+ Intqm`k ne Hmsdq`bshud Kd`qmhmf Qdrd`qbg+ 

unk-04+oo-278,3/7 

J`q`lohodqhr O-+ R`lornm+ C- '1//5(+ Adaptive 

Learning Objects Sequencing for Competence-

Based Learning+ Hm oqnbddchmfr ne 5sg HDDD 

Hmsdqm`shnm`k Bnmedqdmbd nm @cu`mbdc Kd`qmhmf 

Sdbgmnknfhdr+ Itkx 

Jdqqdx A- 'Rdm`snq( +  Hr`jrnm I- 'Qdoqdrdms`shud( '1///( 

The Power îf òhe Internet ôor Learning: 

Moving From Promise òo Practice+ Qdonqs ne sgd 

Vda,A`rdc Dctb`shnm Bnllhrrhnm+ Cdb 1///+ 

V`rghmfsnm CB 

Jg`m A-G- '0886(+ Web-Based Instruction+ 

Dctb`shnm`k Sdbgmnknfx Otakhb`shnmr 
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Jg`m A-G- '1//0(+ Web-Based Training+ 'Dc-(+ 

Dctb`shnm`k Sdbgmnknfx Otakhb`shnmr 

Jghmd L-R- % Kntqctr`lx @ '1//2(+ Akdmcdc kd`qmhmf 

`ooqn`bg hm sd`bgdq dctb`shnm9 bnlahmhmf e`bd,sn,e`bd 

hmrsqtbshnm+ ltkshldch` uhdvhmf `mc nmkhmd 

chrbtrrhnm+ Aqhshrg Intqm`k ne Dctb`shnm`k 

Sdbgmnknfx 23 mn4 560,4 M 

Jk`rmi`,Lhkhbduhb+ @-+ Udrhm A-+Hu`mnuhb L-+ Atchl`b Y- 

'1/00(+ E-Learning personalization based on 

hybrid recommendation strategy and learning 

style identification+ Intqm`k Bnlotsdqr % 

Dctb`shnm+ 45+ oo- 774–788 

Jnlldqr O-+ Jnu`sbgdu` D-+ '1//7( Community-

based learning in the networked society+ 

Hmsdqm`shnm`k Intqm`k ne Vda A`rdc Bnlltmhshdr+ 

Unk 3+ Mtladq 1 . 1//7+ oo-9 142 , 156   

Jnu`sbgdu` D+ Q`sbgdu` C- '1//7( Teacher training 

of current and future teachers, dc- D- Rdmcnu`+ H- 

Mhjnknu`+ Hmmnu`shud chc`bshb enq vda,a`rdc kd`qmhmf 
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'oo 56,60( HRAM9 867,843,81035,3,1 Rneh` 

Jnu`sbgdu` D- '1//6( Tuning the ICT instruments 

for Harmony in Mathematics and Arts+ Vnqjhmf 

Inhms HEHO Bnmedqdmbd9 VF2-0 Rdbnmc`qx Dctb`shnm+ 

VF2-4 Oqhl`qx Dctb`shnm Hmenql`shbr+ L`sgdl`shbr+ 

`mc HBS9 ` ‘fnkcdm sqh`mfkd’+ Anrsnm+ L`rr`bgtrdssr+ 

TR@  16sg – 18sg Itmd 1//6  

Kovatcheva E., Mhjnknu Q- '1//5( Hierarchical 

Adaptive Model for evaluation in e-learning+ 

ELH Bnmedqdmbd Sgd ohnmddqr ne Atkf`qh`m 

l`sgdl`shbr+ 7 , 0/ Itkx+ 1//5 

Jnu`sbgdu` D-+ Mhjnknu` M-+ Rsde`mnu` D- '1/0/( 

Collaborative creativity of learners and 

teachers - learning by e-communication+ Hm 

oqnbddchmf ne Hmsdqm`shnm`k bnmedqdmbd nm D,Kd`qmhmf 

`mc sgd Jmnvkdcfd Rnbhdsx+ d,Kd`qmhmf’0/+ Qhf`+ 15,

16 @tftrs 1/0/+ HRAM 867,8873,2/,070,4+ ITLH+ 

Qhf`+ K`suh`+ oo 1/8,103 

Jnu`sbgdu` D-+ Mhjnknu` M-+ Rsde`mnu` D- '1/0/( 

Collaborative creativity of learners and 



Използвана литература 

еКовачева 068 

teachers - learning by e-communication+ Hm 

oqnbddchmf ne Hmsdqm`shnm`k bnmedqdmbd nm D,Kd`qmhmf 

`mc sgd Jmnvkdcfd Rnbhdsx+ d,Kd`qmhmf’0/+ Qhf`+ 15,

16 @tftrs 1/0/+ HRAM 867,8873,2/,070,4+ ITLH+ 

Qhf`+ K`suh`+ oo 1/8,103 

Jnu`sbgdu`+ D-+ Rgnhjnu`+ D-+ Mhjnknu+ Q '1/02( A 

Global Model for Competence Based ICT in 

Library Studies Course+ Hm oqnbddchmf ne Dtqnoе`m 

Bnmedqdmbd nm Hmenql`shnm Khsdq`bx 'DBHK(+ Hrs`matk+ 

Stqjdx+ 11,14 Nbsnadq 'под печат( 

Jnu`sbgdu`+ D-+ Rgnhjnu`+ D-+ Mhjnknu+ Q '1/02( 

Embedding Open Educational Resources in a 

Competence Based ICT in Library Art Course, 

Hm oqnbddchmf ne 0/sg HEHO Vnqkc Bnmedqdmbd nm 

Bnlotsdqr hm Dctb`shnm+ VBBD 1/02+ Snqtm+ 1–4 

Itkx 1/02 'под печат( 

Kdx` S-+ A`qa`q` Jtlo A-+ @kadqs C '1/0/( A 

methodology for eliciting, modelling, and 

evaluating expert knowledge for an adaptive 

work-integrated learning system+ Hmsdqm`shnm`k 
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Intqm`k ne Gtl`m,Bnlotsdq Rstchdr+ Unktld 57+ 

Hrrtd 3+ @oqhk+ oo 074–1/7 

Khm J,L '1/00(+ d,Kd`qmhmf bnmshmt`mbd hmsdmshnm9 

Lncdq`shmf deedbsr ne trdq d,kd`qmhmf dwodqhdmbd+ 

Intqm`k Bnlotsdqr % Dctb`shnm+ 45+ oo- 404–415 

Ldqbdqnm А-+ % X`bde К- '1//2(+ A Webbased tutoring 

tool with mining facilities to improve learning 

and teaching+ oqdrdmsdc `s @H,Dc&1//2 

M`or S-K-+ Qncfdq R-+ Udkбyptdy,Hstqahcd @-+ QцЯkhmf 

F-+ @klrsqtl U-+ C`mm V-+ Ekdhrbgdq Q-+ 

Gtmcg`trdm B-+ Jnqgnmdm @-+ L`klh K-+ LbM`kkx L- 

'1//1(+ Exploring the role of visualization and 

engagement in computer science education+ 

@mmt`k Inhms Bnmedqdmbd Hmsdfq`shmf Sdbgmnknfx hmsn 

Bnlotsdq Rbhdmbd Dctb`shnm+ Vnqjhmf fqnto qdonqsr 

eqnl HShBRD nm Hmmnu`shnm `mc sdbgmnknfx hm 

bnlotsdq rbhdmbd dctb`shnm+ @`qgtr+ Cdml`qj 

Mhjnknu+ Q+ X`mjnu`+ H-+ Sncnqnu`+ S-+ Jnu`sbgdu`-+ D 

'1/00(+ New Paradigm in Library and Learning+ 

Hm oqnbddchmf ne KHBS `mc pt`khsx ne dctb`shnm9 



Използвана литература 

еКовачева 070 

TMDRBN `rrnbh`sd rbgnnk – nm sgd qn`c ne rbgnnk ne 

etstqd+ Hms- bnme- TMDRBN HHSN `mc @rrnbh`sd 

Rbgnnkr ne TMDRBN+ 15,16 @oqhk+ Jy`m+ S`s`qrs`m+ 

HRAM 867,4,82482,034,1+ oo37,46 

Mhjnknu` H-+ Ktbj O-+ Kovatcheva E+ '1//4( E-

Learning for Enhancing Management Skills+ Hm 

oqnbddchmf ne Hmsdqm`shnm`k Bnmedqdmbd nm D,kd`qmhmf 

+ 5,6 Rdos+ 1//4+Adqkhm+ Fdql`mx- oo-  124,133 

Mhjnknu` H-+ Ktbj O-+ Jnu`sbgdu` D- '1//5( E-Learning 

for Enhancing Management Skills+ D,Kd`qmhmf 

Intqm`k+ Bnlltmhb`shnm % Bnfmhshnm+ unk 28- 

Mtladq0.1+ 1//5+ oo 64,73 

Mhjnknu` H-+ Mhjnknu Q-+ Jnu`sbgdu` D- '1//4( e-

Learning for e-Learning: Reflection on Teacher 

and Student Experiences in an e-Learning 

Course- Hm Oqnbddchmfr+ 1,mc A`kj`m Bnmedqdmbd nm 

Hmenql`shbr+ 06,08 Mnu+ 1//4+ Ngqhc+ L`bdcnmh`- oo-  

100,108- 

Mnk`m L-D- '1///(+ E-Learning and You+ 

Btqqhbtktl.Sdbgmnknfx. Pt`qsdqkx+ Unk 8+ Mtl 2+ 
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@rrnbh`shnm enq Rtodquhrhnm `mc Btqqhbtktl 

Cdudknoldms '@RBC(+ Roqhmf 

Nl`q+ @-+ J`ktkt+C-+ `mc @khi`mh+ F- R- '1/00(+ 

Management of Innovative E-Learning 

Environments+ @b`cdlx ne Dctb`shnm`k Kd`cdqrgho 

Intqm`k+ Unktld 04+ Mtladq 2+ oo 26,54 

Цyonk`s+ D+ @j`q+ F-A- '1//8(+ Automatic detection 

of learning styles for an e-learning system+ 

Intqm`k Bnlotsdqr % Dctb`shnm 42+ oo- 244–256 

Odqfqtl+ V-I-+ Unnfs+ I-L- '1//6( Hmmnu`shud Chc`bshbr 

uh` Vda,a`rdc Kd`qmhmf+ Ehm`k Qdonqs+ OqhmsO`qsmdqr 

Horj`lo,Dmrbgdcd+  HRAM9 867 8/ 254 14/0 4 

Oqhmbd+ L- '1//3(  Cndr @bshud Kd`qmhmf Vnqj> @ 

Qduhdv  ne sgd Qdrd`qbg+ I- Dmfq- Dctb`shnm+ 82'2(+ 

112,120 

Rdmcnu` D-+ Anxsbgdu O-+ Rsde`mnu` D-+ Mhjnknu` M-+ 

`mc Jnu`sbgdu` D- '1//8( Creating a Natural 

Environment for Synergy of Disciplines+ Hm 

oqnbddchmf ne 3sg Dtqnod`m Bnmedqdmbd nm Sdbgmnknfx 
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Dmg`mbdc Kd`qmhmf+ Mhbd+ Eq`mbd+ Rdosdladq 18–

Nbsnadq 1 , Kd`qmhmf hm sgd Rxmdqfx ne Ltkshokd 

Chrbhokhmdr+ Dcr-9 T- Bqdrr+ U- Chlhsqnu`+ `mc L- 

Rodbgs+ DB,SDK 1//8+ KMBR 4683+ oo- 438–444+ 

1//8- © Roqhmfdq,Udqk`f Adqkhm Gdhcdkadqf 1//8 

Rdmcnu` D-+ Mhjnknu` M-+ Rsde`mnu` D-+ Anxsbgdu O-+ 

Jnu`sbgdu` D-+ '1//8(+ Harnessing ICT for 

building a creativity-based society+ 16,17 

Mnudladq 1//8+ Qnld+ Hm oqnbddchmf ne HBS Rjhkkr+ 

Dctb`shnm `mc Bdqshehb`shnm ne HS Rs`q vnqjrgno+ 

HRAM 77,8/051/,4,7 

Rdmcnu` D-+ Rsde`mnu` D-+ Anxsbgdu O-+ Mhjnknu` M-+ 

Jnu`sbgdu` D- '1//7( IT education – challenging 

the limitations instead of limiting the 

challenges+ Hm oqnbddchmf ne 5sg Hmsdqm`shnm`k 

Bnmedqdmbd enq Hmenql`shbr `mc Hmenql`shnm 

Sdbgmnknfx 'BHHS 1//7(+ Ahsnk`+ L`bdcnmh`+ 0/,03 

Edaqt`qx 1//7 

Rdmcnu` D-+ Rsde`mnu` D-+ Jnu`sbgdu` D-+ Cnaqdu` L-+ 

Mhjnknu` M- '1//5( How to help our students give 
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birth to their good ideas? 'G`mcannj hm HS enq 

Hmmnu`shud Sd`bgdqr(+ Hm oqnbddchmf ne M`shnm`k 

Bnmedqdmbd9Dctb`shnm hm Hmenql`shnm Rnbhdsx+ 02,03 

Nbsnadq 1//5+ Oknuchu+ Atkf`qh`+ oo-+ 56,61 

Rdmcnu` D-+ Rsde`mnu` D-+ Mhjnknu` M-+ `mc Jnu`sbgdu` 

D. '1//7( Like a (School of) Fish in Water (or 

ICT-Enhanced Skills in Action)+ Annj Rdqhdr 

Kdbstqd Mnsdr hm Bnlotsdq Rbhdmbd+ Otakhrgdq 

Roqhmfdq Adqkhm. Gdhcdkadqf HRRM /2/1,8632 'Oqhms( 

0500,2238 'Nmkhmd(+ Unk- 4/8/.1//7+ Annj Hmenql`shbr 

Dctb`shnm , Rtoonqshmf Bnlots`shnm`k Sghmjhmf+ 

CNH 0/-0//6.867,2,43/,58813,7+ Bnoxqhfgs 1//7+ 

HRAM 867,2,43/,58812,0+ oo9 88,0/8 

Rdmcnu` D-+ Rsde`mnu` D-+ Mhjnknu` M-+ Jnu`sbgdu` D-+ 

Anxsbgdu O- '1/0/( To provoke limits instead to 

limit the provocations in IT education+ sgd 

Hmuhsdc o`odq+ Bnme- oqnbddchmf+ HBS hm sgd 

Hmenql`shnm Rnbhdsx+ 'oo 68,75(+ Oknuchu++ Atkf`qh` 

16,17 L`x 1/0/+ HRRM 0203,/641 

Rhdldmr+ F '1//4( Connectivism: A Learning 
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Theory for the Digital Age+ Hmsdqm`shn`k Intqm`k ne 

Hmrsqtbshnm`k Sdbgmnknfx % Chrs`mbd Kd`qmhmf+ unk 1-+ 

Mn 0+ HRRM 044/,58/7+ 

gsso9..vvv-hsck-nqf.Intqm`k.I`m^/4.`qshbkd/0-gsl 

Rlhsg+ L- J- '1//7( David A. Kolb on experiential 

learning+ Qdsqhdudc Nbsnadq 06+ eqnl9 

gsso9..vvv-hmedc-nqf.ahakhn.a,dwokqm-gsl 'последно 

17-/3-1/01-( 

Rntqx`k L-Q-+ Unibhb+ A-Q+ Ohbjgnksy+ Q-K- '1//5( 

Adaptive Modulation in Ad Hoc DS/CDMA 

Packet Radio Networks+ HDDD Sq`mr`bshnmr nm 

Bnlltmhb`shnmr+ unk- 43+ Mn- 3+ @oqhk+ oo- 603,614 

Rsde`mnu` D-+ Anxsbgdu O+ Mhjnknu` M-+ Jnu`sbgdu` D-+ 

Rdmcnu` D- '1//8( Embracing and enhancing 

ideas as a strategy for ICT education+ Hm 

oqnbddchmf ne Hmsdqm`shnm`k bnmedqdmbd nm Ltkshldch` 

`mc Hmenql`shnm sdbgmnknfhdr hm Dctb`shnm 'l,HBSD(+ 

Unktld 0+ oo- 1/5,100+ HRAM 867,73,581,0678,3 

Rsde`mnu` D-+ Mhjnknu` M-+ Jnu`sbgdu` D-+ Anxbgdu O-+ 

Rdmcnu` D-+ '1//8( Invention as a part of IT 
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teaching+ Hm oqnbddchmf ne sgd 27 Roqhmf Bnmedqdmbd 

ne Atkf`qh`m L`sgdl`shbh`m+ oo 208,217+ HRRM 0202,

222/ 

Rsde`mnu` D-+ Mhjnknu` M-+ Jnu`sbgdu` D-+ Anxsbgdu O-+ 

Rdmcnu` D-+ '1//8( Myths and Realities about 

Technology Enhanced Learning+ Hm oqnbddchmf ne 

Ehqrs R2S Hmsdqm`shnm`k bnmedqdmbd Rnesv`qd+ Rdquhbdr 

`mc Rdl`mshb Sdbgmnknfhdr 'R2S(+ Rneh`+ Atkf`qh`+ 

Nbsnadq 17,18+ 1//8+ Dc- C-Chbgdu`+ Q- Mnjnknu+ 

D-Rsde`mnu`+ oo-005,012+ HRAM 867,843,8415,51,1 

Rsde`mnu` D-+ Mhjnknu` M-+ Jnu`sbgdu` D-+ Rdmcnu` D-+ 

Odksdjnu` D-+ Gtadmnu` M-+ Lhk`chmnu` L-+ 

J`ms`qcihdu` D- '1/0/( Eqnl ` “Flap of a Butterfly 

Wing” to the “Wind of Change”+ Hm oqnbddchmf ne 

Bnmrsqtbshnmhrl 1/0/+ O`qhr+ Eq`mbd+ 05,1/ `tftrs 

1/0/ Bnmrsqtbshnmhrs `ooqn`bgdr sn bqd`shud kd`qmhmf+ 

sghmjhmf `mc dctb`shnm9 Kdrrnmr enq sgd 10rs bdmstqx+ 

Dc- I-D-Bk`xrnm % H- J`k`r+ HRAM 867,7/,78075,54,4+ 

oo-80 

Rsde`mnu` D-+ Mhjnknu` M-+ Jnu`sbgdu` D-+ Rsde`mnu J-+ 
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Anxsbgdu O- '1/0/( A Study of Users 

Requirements for Metadata Repositories of 

Educational Resources+ Hm oqnbddchmf ne R2S 

Hmsdqm`shnm`k bnmedqdmbd+ U`qm`+ Atkf`qh`+ 00,01 

Rdosdladq 1/0/+ HRAM 867,843,8415,60,3+ oo-27,35 

Rsde`mnu`+ D-+ Mhjnknu`+ M-+ Odksdjnu`+ D-+ Rsde`mnu+ J-+ 
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oqnbddchmf ne Hmsdqm`shnm`k Bnmedqdmbd hm D,kd`qmhmf 
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4/4,348,1 

Sghir+ @-+ @kldjhmcdqr+ Q-+ Akhikdudm+ O-+ Odkfqtl+ G- % 

Unnfs+ I '1//0( Web-Based Learning 

Environments: Current Pedagogical and 

Technological State- Gnmf Jnmf Tmhudqrhsx Sgdrdr 

Nmkhmd 

TMDRBN % LhbqnRnes '1/00( UNESCO ICT 

Competency Framework for Teachers+ Udqrhnm 

1+ Tmhsdc M`shnmr Dctb`shnm`k+ Rbhdmshehb `mc 
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Btkstq`k Nqf`mhy`shnm 

U`m Qnrl`kdm O- % Anshb`qhn+ I- '1//4(+ Using 

Learning Design to support design- and run-

time adaptation, Hm Kd`qmhmf Cdrhfm9 @ G`mcannj 

nm Lncdkkhmf `mc Cdkhudqhmf Mdsvnqjdc Dctb`shnm 

`mc Sq`hmhmf+ Q-Jnodq `mc B- S`ssdqr`kk+ Dcr- 

Gdhcdkadqf+ Fdql`mx9 Roqhmfdq Udqk`f 

Vdhfdk U`m A- '1//1(+ Cddo kd`qmhmf enq ` chfhs`k `fd 9 

sdbgmnknfx’r tms`oodc onsdmsh`k sn dmqhbg ghfgdq 

dctb`shnm+ R`m Eq`mbhrbn9 Inrrdx,A`rr 

Y`ehqnu`,L`kbgdu` S-+ Jnu`sbgdu` D-+ Rsde`mnu` D-+ 

Mhjnknu` M- '1/0/( An interface for ontology 

based platform - the evolution of the ideas+ Hm 

oqnbddchmf ne R2S Hmsdqm`shnm`k bnmedqdmbd+ U`qm`+ 

Atkf`qh`+ 00,01 Rdosdladq 1/0/+ HRAM 867,843,
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Y`l`m V-+ Fgnrg O-+ C`ss` J-+ `mc M`sg A`rt Oq- 
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`mc Dctb`shnm Sdbgmnknfx+ Unk- 1+ Mn- 1+ @oqhk 

БСК – Българска стопанска камара '1/01( 

Национална мрежа за оценка на компетенциите 

gsso9..vvv-bnlodsdmbdl`o-af. '0/-/5-1/02( 

Çíàöè è ñèìâîëè '1//8( èëþñòðèðàí 

ñïðàâî÷íèê çà òåõíèÿ ïðîèçõîä è çíà÷åíèå+ 

Уилкинсън+ К гл- редактор+ Книгомания 1//8+ 
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