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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.



Цели на модула:

● създават и поддържат ангажираността на обучаемите
● се справят в процеса на планиране, провеждане и оценка на уроците, за да 

задържат участниците внимателни и включени
● работят в малки групи в онлайн среда.  

В този модул онлайн обучителите ще научат как да:

Целта на модула е да повиши познанията за важността от изграждането на 
ангажиращи и включващи обучителни групи в онлайн среда. 



Очаквани обучителни резултати (умения 
и компетенции):

След като преминат през този модул, се очаква обучителите да повишат уменията и 
компетенциите си в следните направления : 

∙ Създаване и поддържане на ангажираността на обучаемите онлайн;

∙ Избор на подходяща стратегия за онлайн обучителна ангажираност;

∙ Планиране, провеждане и оценка на високо ангажиращи уроци;

∙ Използване на работата в малки групи като техника за изграждане на включеност и 

участие



Обучително 
съдържаниеАнгажираността на обучаемите включва 

мотивацията, вниманието и интереса им по 

време на часа. Лесно е да се види, когато я 

има, и дори още по-лесно – когато липса. 

Независимо дали са присъствено или онлайн, 

ангажираните ученици и студенти работят по-

добре, помагат за създаването на обучителна 

среда, в която всички внимават, и са по-

склонни да запомнят ключовата информация. 

Но у дома или на работното място, от където 

много от вашите обучаеми вече се включват – 

има много разсейващи фактори, които не 

съществуват в присъствената класна стая. 

Освен това, когато хората са включени през 

своите устройства, има много изкушения да 

насочат вниманието си в друга посока.



Стратегии за онлайн ангажиране в 

процеса на учене



Направете всичко лесно и ясно
• Останете „във връзка“ с обучаемите по 

време на цялата продължителност на курса
• Определете часове, когато могат да ви 

намерят, и споделете отрано информация за 

тях
• Гарантирайте, че вашите онлайн обучаеми 

разбират целите, задачите и очакваните 

резултати 

• Внимавайте с използвания език и 

термонология
• Задавайте въпроси за проверка на 

разбирането на учебното съдържание и 

давайте редовна обратна връзка.



Поддържайте нещата интересни и 
забавни

• Ангажирайте обучаемите с интересни 

образователни материали  

• Използвайте различни средства

• Подкрепяйте възможностите на 

обучаемите да търсят нови неща, да 

редактират и да създават



Поддържайте обучението, ориентирано 
към отделния човек

• Създайте включваща среда 

• Приемайте различния житейски опит на 

вашите обучаеми

• Организирайте индивидуални сесии

Източник: freepik.com



Поддържайте обучението 
социално

• Подхранвайте усещането за общност и 

групова динамика 

• Проверявайте редовно присъствието и 

правете периодично оценяване  

• Окуражавайте участието в критични и 

рефлективни дискусии

• Наблюдавайте класната стая
Източник: freepik.com



Речник на основните терминиОБРАТНА ВРЪЗКА – информация или мнение за действие, 

събитие или процес, която може да ви каже дали то е успешно; 

предаване на оценъчна или коригираща информация; източник за 

подобрениеОЦЕНКА – широк набор от методи или инструменти, които 

обучителят използва, за да оцени, измери и документира 

академичната подготвеност, напредъка в обучението, 

придобиването на нови умения или образователните нужди на 

обучаемите.

ГРУПОВА ДИНАМИКА – набор от взаимодействия, нагласи или 

видове поведение между членовете на група от хора, които работят 

заедно. За първи път терминът е използван от американсия 

социален психолог Курт Левин. Той е вярвал, че групите могат да 

въздействат на индивидуалното поведение на техните членове.



Речник на основните термини
УЧЕНЕ В МАЛКА ГРУПА – метод, който надгражда дискусиите по 

учебни казуси, лекциите и другите обучителни форми в клас. 

Обикновено обучаемите работят заедно в групи от 3-6 човека, като си 

помагат едни на други да мислят критично, по-добре да усвояват 

учебния материал и да го прилагат в реални житейски ситуации. 

Обучаемите са мотивирани за постигането на обща цел и работят 

заедно като се подкрепят да учат едни от други.

ГРУПОВ ЛИДЕР - човек, който упражнява контрол върху или е 

отговорен за групата. 
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