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Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява единствено гледната точка на 

автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.



Предварителна 
подготовка:
• Наличие на компютър, лаптоп или 
таблет, с осигурен достъп до Интернет;

• Познания как се прави инсталация на 
софтуер и приложения на горе-
изброените устройства, както и на 
смартфон;

• Познания за общата употреба на 
посочените устройства;

• Познания как се използват уеб-камера и 
микрофон;

• Познания как се използва Интернет;
• Желание за усвояване на нови 
обучителни методи, подходи и 
дигитални инструменти.



Цели на модула:

• Създаване на онлайн урок с 
помощта на дигитални инструменти: 
споделяне на бяла дъска, 
документи, файлове, създаване на 
задачи и др.;

• Създаване на игри, които да 
затвърдят наученото по време на 
онлайн обучението, като 
същевременно го правят по-
забавно;

• Разработване на дейности за 
оценяване с помощта на дигитални 
инструменти, които улесняват 
създаването на онлайн уроци.

Обучителни цели:
Целта на модула е да покаже 
използването на някои от наличните 
дигитални инструменти за 
провеждане на онлайн обучителни 
занимания. Избрали сме следните 
видове инструменти:

• Комуникационни инструменти за 
сътрудничество

• Инструменти за ангажиране
• Инструменти за оценка



Обучителни резултати:

• Запознаване с различни дигитални инструменти, които могат да се използват за 
създаване на по-ефективни и интерактивни онлайн уроци за 
дистанционна/хибридна обучителна среда;

• Умения за търсене и намиране на приложения и софтуер, които не са посочени в 
модула, но най-добре отговарят на нуждите на съответния обучител;

• Умения за комбиниране на различни дигитални инструменти за разработване на 
ефективни онлайн уроци за виртуална/хибридна обучителна среда;

• Умения за ангажиране на обучаемите и осигуряване на приятно и успешно 
преживяване в онлайн средата, посредством използването на различни дигитални 
инструменти;

• Оценяване на обучаемите в дигитална обучителна среда.

Цели на модула:



Комуникационни 
инструменти
за сътрудничество

В наши дни сътрудничеството става все по-
важно за иновациите. Използването на 
инструменти, които позволяват на 
обучителите да общуват ефективно и да 
развиват колективната интелигентност, 
гарантира по-добри резултати. 



“възможност за взаимодействие и свързаност. Качествената учебна 
среда позволява на обучаемите да участват в интерактивни и съвместни 
дейности с останалите учещи; доказано е, че такава среда допринася за 
по-добри обучителни резултати, включително за развитието на по-добри  
мисловни умения."

 Brindley, Walti и Blaschke (2009)



Инструменти за ангажиране

При онлайн и хибридното (смесеното) обучение задържането на 
вниманието на учещия може да бъде много трудно. Но това автоматично 
дава възможност за много нови начини за повишаване на 
ангажираността на обучаемите. Ако създадете среда, в която присъствате 
достатъчно активно, разбирате и помагате на своите ученицте, те ще са по-
отворени и мотивирани да общуват. 



Инструменти за оценка
Според образователните експерти оценката е 
полезна както за обучителите, така и за 
обучаемите. 
• За обучителите – защото имат възможност 

да споделят обучителните цели и очаквания с 
учениците и да проверят ефективността на 
използваните обучителни методи.

• За обучаемите – оценката може да послужи 
за позитивен мотиватор и за получаване на 
признание за положените усилия; тя 
подпомага прегледа на обучителните теми, 
показва какво са научили и изяснява идеите и 
знанията.



Речник на основните термини

ХИБРИДНО/СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ – форма на обучение, при което учениците 
учат чрез електронни и онлайн медии, като в същото време имат и традиционно 
присъствено преподаване.  

ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ – форма на смесено обучение, при което ученето, 
което „традиционно се е извършвало в клас, сега се прави у дома, а това, което 
традиционно е било за домашно, сега се изпълнява в клас“ (Bergmann & Sams, 
2012). Когато се практикува типичното обърнато обучение, учениците гледат 
обяснението на учителя по даден въпрос на видео у дома си и след това 
упражняват наученото, когато дойдат в клас. 



Речник на основните термини
ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ – образователни програми, уебсайтове, онлайн ресурси 
или системи за онлайн обработка, които подпомагат и насърчават активното учене, 
натрупването на знания и обследването на процеса на преподаване и учене.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО – онлайн инструментите за сътрудничество 
са приложения, софтуерни програми или платформи, които помагат на фирмите и 
техните служители да рационализират творческия процес и да работят по-ефективно 
и ефикасно заедно. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНГАЖИРАНЕ – инструменти, които помагат за по-добро 
взаимодействие на преподавателя с обучаемите, както и на самите обучаеми 
помежду им.  
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