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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.



За проекта
Проектът „T4T - Обучителни ресурси в 
дигитална среда“ е насочен към 
обучители и доставчици на формално и 
неформално образование, за да могат 
успешно да преминат към онлайн 
обучителна среда, като запазят същите 
нива на взаимодействие и човешко 
преживяване на обучаемите, както в 
присъствените формати. Основната цел 
е да се повиши капацитета на 
обучителите и тренинг 
професионалистите да изграждат и 
поддържат ефективна групова динамика в 
дигитална и хибридна (смесена) 
обучителна среда, за да могат по-добре 
да ангажират своите онлайн обучаеми. 



Цели на модула
В този модул онлайн обучителите 
ще:

� Се запознаят с основните принципи за 
поддържане на креативността в 
дигитална среда и ще видят как да 
развиват и подхранват собствената си 
креативност чрез използването на 
различни артистични форми

� Получат достъп до практически 
примери за съвместни онлайн 
дейности от сферата на 
изобразителното изкуство, 
музиката, танца и театъра, които 
могат лесно да адаптират към 
своите обучителни практики и 
сфери на преподаване

� Намерят полезни насоки как да 
задържат ангажираността на своите 
онлайн обучаеми чрез креативни 
виртуални дейности



Очаквани резултати
След като преминат през този модул обучителите ще:

� Научат кои са основните принципи на онлайн креативността и как да я поддържат в 
дигитална и смесена (хибридна) обучителна среда;

� Знаят как да прилагат онлайн творческите и артистични дейности за изграждане и 
поддържане на ефективна групова динамика;

� Могат да развиват и подхранват своите собствени творчески умения и креативно 
мислене чрез използването на артистични, музикални, танцови и театрални техники; 

� Повишат компетенциите си как да задържат ангажираността на онлайн обучаемите чрез 
креативни виртуални преживявания;

� Се запознаят с подходящи практически примери на групови онлайн творчески, 
музикални, танцови и театрални дейности, които след това лесно да 
адаптират и пренесат в собствените си онлайн обучителни сесии и уроци.



1-ви раздел: 
Онлайн 
креативност – 
определение и 
основни принципи



Какво е креативност? 

● Това е „използване на въображение или оригинални 
идеи за създаване на нещо ново или различно“.

● Обикновено се свързва с творците, художниците, 
писателите, поетите, актьорите, музикантите и другите 
хора, които ежедневно създават художествени 
произведения.

● Но тя е важна във всеки аспект от нашия живот и всеки 
по някакъв начин може да е креативен в работата си, 
особено когато става дума за обучителите, които 
трябва постоянно да вдъхновяват, ангажират и 
мотивират учениците си.



Креативният процес:

● Е цикличен и нелинеен.

● Е свързан с експериментирането и 
самопредизвикването.

● Има нужда от безопасна и подкрепяща среда, в 
която обучаемите могат да освободят 
въображението си, да се провокират, до известна 
степен да се затрудняват и да измислят нови 
неща, докато изпълняват задачата.



Как да подхранваме креативната 
обучителна среда? 

● Като използваме визуални виртуални загадки или 
споделени онлайн бели дъски, на които учителите и 
учениците могат да правят прости рисунки.

● Като включваме концептуални комиксови 
рисунки, чрез които обучаемите могат да обсъждат 
и преглеждат преподавания материал или да 
направят рисунка или да скицират виртуални 
визуални метафори, за да изобразят същността на 
представената информация или да потърсят 
алтернативни идеи по определена тема. 



Практическо упражнение: Как да 
използваме креативния процес във 
виртуалните класни стаи?

� Етап на планиране: Онлайн обучителите могат да помолят учениците си да 
документират как се подготвят за творческата дейност, например чрез заснемане или 
записване, или чрез правене на първоначални скици на идеите си и споделянето им на 
общодостъпно виртуално пространство.

� Етап на създаване: Онлайн обучителите могат да помолят учениците си да си водят 
обучителен дневник на процеса и да правят снимки или записи на напредъка си. В края 
на този етап може да ги помолите да споделят черновите на продуктите си на 
общодостъпно виртуално пространство или да проведете съвместна онлайн сесия, на 
която да представят резултатите от креативната или творческата дейност.

� Етап на рефлексия и доуточняване: Онлайн обучителите могат да помолят 
учениците си да прегледат отново обучителните си дневници и напредъка, 
който са постигнали, и да обмислят цялостния процес.



2-ри раздел: 
Поддържане на 
ангажираността на 
онлайн обучаемите 
чрез виртуални 
креативни дейности – 
полезни насоки и 
примери



Креативни онлайн стимулиращи 
занимания

Това са кратки еднократни упражнения, 
основани на артистични и творчески 
дейности, които ангажират учещите в 
забавни преживявания като част от 
обучителното съдържание на една 
сесия или между различни уроци.  

Базирани са на принципите на 
експериментирането, разширяването на 
кръгозора и самопредизвикването и 
позволяват креативно използване на 
нестандартни творчески средства.



Какво трябва да имат предвид онлайн 
обучителите, когато организират креативни 
стимули за ангажиране на своите онлайн 
обучаеми?Резултатът може да е някакъв вид аматьорска скица на хвърчащ лист хартия или 
няколко линии на споделената онлайн бяла дъска. 

Откриването на подходящи материали у дома или установяването как се борави с 
онлайн инструмент за споделена работа може да отнеме повече време в сравнение с 
присъствената среда.

Дайте свобода на онлайн обучаемите да изберат материалите, които ще използват, и 
да подходят към творческата задача както предпочитат. 

Позволете достатъчно време на учениците си, за да „превключат“ от сериозното 
учебно съдържание към креативното и творческо упражнение. 

И накрая, но не и последно по важност – забавлявайте се през цялото време! 



Лесни примери за онлайн креативни и 
стимулиращи занимания

� Създаване на съвместни онлайн комикси.

� Разказване на истории с онлайн сториборд.

� Написване или рецитиране на стихотворение или изпяване на песен.

� Създаване на общ онлайн саундборд.



3-ти раздел: 
Развиване и 
подхранване на онлайн 
креативността и 
творческите и 
артистични умения на 
обучителите – полезни 
идеи и практически 
примери



Как обучителите могат да развият своята 
креативност в онлайн среда?

❑ Намерете това, което наистина ви вдъхновява. 

❑ Не се страхувайте да излизате извън „зоната си на комфорт“.

❑ Променете ежедневните си навици, когато планирате и провеждате вашите 
онлайн уроци и сесии.  

❑ Бъдете отворени за новите неща и търсете вдъхновение навсякъде. 

И накрая, но не и последно по важност – забавлявайте се! 



Видове артистични (творчески) 
умения
(така както ги определя онлайн кариерният консултант „Zippia“)  

● Умения за чертаене и скициране 

● Умения за рисуване

● Умения за правене на скулптури

● Умения за правене на принтове (отпечатки)

● Умения за композиране на музика

● Умения за танцуване

● Театрални (актьорски) умения

● Умения за писане

● Умения за заснемане на филм



Как онлайн обучителите да подхранват 
своята креативност и артистични 
(творчески) умения?

Запазете любознателността си и направете процеса на планиране на онлайн 
уроците креативно преживяване.

Експериментирайте с нови обучителни подходи и средства за повишаване на 
креативността, като мобилни приложения и софтуерни инструменти за 
споделена работа.

Покажете креативната си страна.

Развивайте своите собствени творчески и артистични умения, но и 
признавайте ограниченията, които имате.



Креативна онлайн идея – Рисуването като 
мисловен процес

Когато използваме рисуването, драскулките и 
простите визуални форми (квадрати, кръгове, 
триъгълници, линии, наклонени черти, стрелки 
и точки) в мисловния и образователния 
процес, това не е свързано с изкуството, а с 
мисленето и с показването на собствените 
ни идеи!

А това е нещо, което всеки обучител може 
лесно да прави в своята виртуална или 
смесена / хибридна класна стая.



4-ти раздел: 
Практически примери 
за колаборативни 
онлайн артистични и 
творчески дейности



… подхранва креативността сред участниците и ги 
учи да уважават общите и различните си страни в 
атмосфера на подкрепа и съвместна работа. 

…. е насочено към сътрудничество, а не към 
съперничество и балансира отделните таланти на 
всеки обучаем с общата цел на цялата група.

Колаборативното 
изкуство…



Идеи за колаборативни онлайн артистични и 
творчески дейности

● Редуващи се цветове 
и 3-D идеи за 
приложно изкуство

● 60-секундна рисунка

● Рисуване в унисон с 
музиката

● Пъзел-зона 

● Улично изкуство/Street 
Art

● Музикална памет

● Свързване на 
инструментите (игра 
от BBC)

● Вътре в оркестъра

● Танц на 
емотиконите

● Танц за 
балансиране с 
книга

● Танц 
„Замръзни“

● Карнавално 
шествие 

● Виртуален 
театър



Благодарим за вниманието!

t4terasmus@gmail.comhttps://digitaltools4teaching.eu/


