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ВЪВЕДЕНИЕ  

В днешния бързо променящ се свят цифровата трансформация внесе нови предизвикателства в работната 

среда. Технологиите преобразяват ежедневието ни и трябва да обърнем внимание на въпроса как влияят 

върху начина, по който учим и работим. Независимо дали става дума просто за нови навици или за цялостна 

промяна в манталитета, технологиите промениха начина, по който вършим работата си и това как търсим 

информацията, която да ни помогне да свършим работата, и с проекта TransIT обръщаме внимание на тези 

промени. Идеята е разработването на работни умения, необходими за управление на прехода към Индустрия 

4.0. Целта на проекта е да създаде учебен комплект за работно обучение на средното управленско ниво в 

МСП с техническа подготовка, с акцент върху създаването на трансверсални умения, необходими за 

провеждането на прехода към Индустрия 4.0. Иновативното мислене и мотивиращото ръководство са 

ключовите понятия в обучението, които обхващат допълнителни модули и други умения. Според 

потребностите си фирмите могат да избират отделни „пакети“ измежду тях. Основната ни цел е да подобрим 

иновациите и мотивацията като ключови елементи на успеха: максимално увеличаване на способността да 

извлечем най-доброто от работната сила, вдъхновение за иновации и оптимизиране на използването на 

потенциала на човешките ресурси. Това ръководство е изготвено в рамките на проекта TransIT и е озаглавено 

„Методология“. Целта на ръководството е да представи теоретичната страна на методите на обучение, 

основните характеристики и навици на различните поколения и да предложи учебна пътека за постигане и 

адаптиране на учебния материал към индивидуалните стилове на учене. 

ОБОБЩЕНИЕ НА КАБИНЕТНОТО  И ПОЛЕВОТО ПРОУЧВАНИЯ  

В рамките на проекта TransIT вече изготвихме Анализ на трансверсалните умения за управление на прехода - 

Каталог и Матрица на компетентностите, -който се основава на кабинетно проучване и полево проучване, 

разграничени по поколения X, Y, Z.  

Качественият полеви анализ на препоръчителните управленски компетентности за Индустрия 4.0 

идентифицира три основни категории на класификация; с нашето проучване следвахме разделението на 

компетентностите на технически, управленски и лични. 

ТЕХНИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

Технически компетенции: „всички знания и умения, свързани с работата, например медийни умения, умения 

за програмиране, управление на знания и статистическа грамотност. Техническите умения са способности, 

които индивидът придобива чрез практика и учене“.  

Критично мислене 

Хората, които могат да превърнат данни в проницателни интерпретации, ще бъдат много търсени поради 

сложността и взаимосвързаността на различни области като компютърни науки, инженерство и биология. 

Ориентираност към услугите 

Хората, които знаят значението на предлагането на стойност на клиентите под формата на услуги и подкрепа, 

ще бъдат търсени, тъй като фирмите биха искали да предоставят решения на проблемите на обществото. 

Предвижда се нарастващо значение на взаимозависимостта между хора и роботи/роботизирани процеси и 

трябва да бъде интегрирано в обслужването на клиентите.  

Техническо предприемачество 
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Включва много видове умения, като поемане на риск, постоянство, маркетингови умения, техническа 

грамотност и програмиране.  

Технически умения 

Уменията и знанията, необходими за изпълнението на специфични задачи. Те са практични и често се отнасят 

до механични, информационно-технологични, математически или научни задачи. Някои примери включват 

познаване на езици за програмиране, механично оборудване или инструменти. 

IT сигурност 

Информираност относно киберсигурността. Динамичният и непрекъснато променящ се характер на 

електронните комуникационни технологии носи чисто нови възможности за бърз достъп до обширна 

информация и комуникация чрез интегрирани канали. От друга страна, този динамичен характер проправя 

пътя за нови предизвикателства и опасения по отношение на сигурността на електронните комуникации. 

Както националните, така и международните регулатори и лицата, изготвящи политики в сектора, се 

сблъскват с нови заплахи за сигурността на електронните комуникации, докато се опитват да се адаптират 

към конвергенцията и продължаващата тенденция за цифрови мрежи, базирани на интернет протокол („IP“). 

Тя обхваща области като: 1. Инженеринг на сигурността; 2. Криптиране; 3. Откриване на проникване и реакция 

при пробив; 4. Разработване на защитни стени; 5. Анализ на уязвимостта; 6. Тестване за проникване (О1. A1. 

Стр. 15); 7. Информация за сигурността и управление на събития; 8. Киберсигурност: HTTPS, SSL, и TLS; 9. 

Откриване на заплахи за крайна точка и предотвратяване на загуба на данни; 10. Предотвратяване на загуба 

на данни (DLP). 

Системни умения 

Сложни способности, използвани за разбиране, наблюдение и усъвършенстване на социално-техническите 

системи. 

Изследователски умения 

Способност за търсене, намиране, събиране, анализиране, тълкуване и оценка на информация, която е от 

значение за изучавания предмет. 

Когнитивна аналитика 

Област на аналитиката, която се опитва да имитира човешкия мозък, като прави изводи от съществуващи 

данни и модели, вади заключения въз основа на съществуващи бази от знания и след това ги вмъква обратно 

в базата от знания за бъдещи изводи – самообучаваща се обратна връзка. 

Съдържателни умения 

Съдържателните умения, известни също като технически, специфични за работата или професионални 

умения, включват тези, които са свързани конкретно с нечия професия. 

Анализ на данни 

Способност за събиране, структуриране и анализ на данни в помощ на вземането на решения и използване 

на подходящи инструменти за целта.  
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Мотивация за учене 

Мотивацията е желанието да се учат нови неща и да се разширяват знанията и уменията.  

 

УПРАВЛЕНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

Управленски компетенции: „всички умения и способности за решаване на проблеми и вземане на решения, 

като аналитични и изследователски умения, решаване на конфликти и проблеми, творческо мислене. 

Способност за вземане на бизнес решения и ръководене на подчинени в рамките на една компания, тактика 

на преговорите и поведение на реакции“.  

Гъвкавост 

Когнитивна гъвкавост: Способността да превключвате между различни видове мислене и да променяте 

нагласите. Гъвкавостта обхваща способността за работа в множество дисциплини и извличане на концепции 

от различни области. Предполага използването на лявото и дясното мозъчно полукълбо. 

Вътрешна гъвкавост: Многофункционално и ефективно решаване на проблеми и принос на служителите 

към основния бизнес чрез креативни и ефективни решения и иновации между отделите. Самата работа/роля 

може да се променя в зависимост от действителните нужди и от уменията на служителя. Могат да бъдат 

измислени и създадени нови функции, които са различни от преди известните роли. Тези текущи промени ще 

бъдат органична част от работата. 

Толерантност към неяснотата 

Способност за ефективна работа в неясна среда. 

Адаптивно мислене 

Да комуникираме и да бъдем в синхрон с предвидената промяна, като сме отворени за промени, както с 

технологии, така и с различни методологии. 

Устойчива мисловна нагласа 

Готовност за подкрепяне на инициативи за устойчивост. 

Най-модерни познания и разбиране на процеси 

Познания за нивото на развитие (напр. за устройство, процедура, процес, техника или наука), достигнато във 

всеки конкретен момент, обикновено в резултат на съвременни методи. Задълбочено разбиране на 

процесите на фирмата и тяхното взаимодействие. 

Мултидисциплинарно образование, трансверсални умения 

Разнообразни познания, включително технически, предприемачески (самопредставяне), умения за 

комуникация, управление на проекти и защита на данните. Изисква непрекъснато обучение, любознателност, 

готовност за учене.  

Изграждане на добър имидж 
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Всеки лидер е модел за подражание, който дава пример за стандартите на професионализъм в рамките на 

организацията. За новите поколения положителният модел за подражание има още по-голямо значение, тъй 

като те се интересуват по-малко от йерархията. Мениджърите трябва да станат истински лидери, да 

вдъхновяват, да определят нормите (професионално поведение, отношение, комуникация, емоционална 

интелигентност, перспективи и т.н.), да представят целите и културата на организацията, да запазят 

интегритет дори когато им се противопоставят и да показват самоувереност. 

Интегритет 

Лидерското поведение е отражение на организацията. Интегритетът трябва да бъде запазен, независимо 

какви предизвикателства възникнат. Ученето от провалите и признаването на грешки също е част от 

интегрираната личност, дори за един мениджър. Прозрачността е ключова за интегритета.  

Хоризонтални и вертикални възприятия 

Мултидисциплинарните, многозадачни и гъвкаво променящи се работни задачи изискват обща 

информираност за основните процеси, целите на компанията. Необходимо е както систематично, така и 

специфично (техническо) разбиране. 

Комплексно мислене и решаване на проблеми 

Психическа гъвкавост за решаване на непредвидени проблеми и способността да ги свързвате с пейзажа, 

който се променя бързо и става все по-сложен. Включва както аналитични, така и творчески умения. 

Аналитичното или логично мислене включва умения като сравняване, оценка и подбор. То предоставя 

логическа рамка за решаване на проблеми. Лидерите трябва да имат способността да разграничават между 

факти, възприятия, предположения и интерпретации.  

Комплекс от саморегулиращи се психологически процеси и дейности, необходими в динамична среда за 

постигане на цели, които не могат да бъдат постигнати чрез рутинни действия. Сложните проблеми 

обикновено включват изисквания за богати познания и сътрудничество между различни отдели/лица. 

Предприемаческо мислене 

Нетрадиционно и експериментално мислене.  

Уменията за предприемаческо мислене се отнасят до способността да се идентифицират пазарните 

възможности и да се открият най-подходящите начини и време да се извлече полза от тях. Това е по-скоро 

състояние на ума, което отваря очите Ви за нови възможности. 

Приоритизиране 

Става въпрос за способността да изпълнявате основната работа, като имате предвид целта, която трябва да 

постигнете, независимо от това колко сложна или разнородна е ситуацията/задачата; като в същото време 

правите необходимите адаптации и промени. Мениджърите трябва да запазят концентрация върху 

дългосрочните цели, да изпълняват свързаните работни задачи и едновременно с това да определят 

подзадачите и да делегират. Това умение е предимство в бързо променяща се и разностранна работна среда. 

Нови начини за управление на хората 
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Традиционните управленски/лидерски рамки и методологии постепенно губят значение и трябва да бъдат 

преработени. Необходим е нов стил на управление (напр. трансформационно лидерство). Уменията за 

ефективна комуникация и екипно сътрудничество ще бъдат най-търсени сред кандидатите за работа във 

всяка една индустрия. 

Творческо и иновативно мислене 

Способността да се възприема светът по нови начини, да се откриват скрити модели, да се правят връзки 

между привидно несвързани явления и да се генерират решения. Днес роботите могат да ни бъдат полезни 

в много отношения, но креативността на хората не може да бъде заменена от тях; от друга страна, хората 

трябва да бъдат креативни, за да извлекат ползите от промените. 

Анализ на данни 

Анализът на данни е процес на систематично прилагане на статистически и/или логически техники за 

описание и илюстриране, сбиване и обобщаване, както и оценка на данни. Основен компонент за 

гарантиране на целостта на данните е точният и подходящ анализ на резултатите от изследванията. Той 

обхваща: 1. Почистване и подготовка на данни, 2. Анализ и изследване на данни, 3. Статистически познания, 

4. Създаване на визуализации за данните, 5. Създаване на табла за управление и/или Доклади, 6. Писмени и 

комуникативни умения, 7. Познаване на областта, 8. Решаване на проблеми. 

СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

Социални компетенции: „Социални ценности и мотивация на индивида, способност за трансфер на знания, 

лидерски умения, способност за работа в екип, изграждане на отношения с очаквания за бъдещо 

взаимодействие, реалистични възприятия на собственото поведение“. 

Емоционална интелигентност 

Качества, свързани с емоционалната интелигентност, като емпатия и любознателност, ще играят важна роля 

при наемането на мениджъри на бъдещето. Има елементи на самосъзнание, самоуправление, вътрешна 

мотивация, емпатия и социални умения; в допълнение към общата и културната интелигентност, голямо 

значение има и емоционалната. Способност за изграждане и поддържане на социални отношения в 

организацията, както и за управление на емоционалните реакции по отстояващ и подходящ начин, 

позволяващ сътрудничество и работа в екип, отвъд различията между отдели, възрастови групи и нации.  

Сътрудничество 

Организациите трябва да работят с хора от различни култури в различни страни, области и часови зони. Освен 

това е необходимо и интердисциплинарно сътрудничество и сътрудничество между 

поколенията.  Мениджърите трябва да създадат чувство за общност, да могат да създадат връзка с другите, 

да стимулират присъща лоялност, ангажираност и ново ниво на сътрудничество. 

Управление на разнородността и приобщаването 

Разнородните работни групи са много ценни за организациите. Лидерите трябва да могат да разпознават 

динамиката на работното място и да насърчават положителните промени. Те трябва да обединят различни 

групи, да изберат и координират уменията на членовете на екипа, както и да помогнат за включването на 

различни подходи. 
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Непредубеденост 

Означава възприемчивост към нови идеи, решения, съображения - които понякога са съвсем различни от 

добрите стари времена или собствения начин на мислене. Изисква способност за изпълняване на задачи по 

иновативен, креативен, нов начин. В бързо променяща се, технологично наситена среда или в области, 

характеризирани от голямо разнообразие на задачи и възможни решения, хората трябва редовно да прилагат 

нови решения, средства и методи и да работят заедно в различни проектни екипи и разнородни групи. 

Социална интелигентност и медийни умения 

Прилагането на социална и неформална платформа за ползотворни резултати; способност за използване и 

работа с интелигентни медии. Включва разпознаването на правилните области по точното време и 

разбирането на необходимостта и използването на такива платформи за различни цели и като алтернативи 

за свързване с цел иновации и творческа връзка.  

Умения за работа с хора – „Коучинг за щастие” 

Независимо колко работни позиции бъдат автоматизирани и колко се развие изкуственият интелекст, 

служителите винаги ще бъдат изключително ценен ресурс. Хората са по-креативни, по-добре могат да 

разберат другия и да развиват идеи. От друга страна, хората се разболяват, демотивират и разсейват. Затова 

е важно мениджърите и лидерите на екипи да знаят как да мотивират екипите си, да оптимизират 

продуктивността им и да отговорят на нуждите им. Съответно, трябва да знаят и как да делегират и планират 

задачите спрямо наличните ресурси и в синхрон с нуждите на бизнеса. Тук се включва и целесъобразното 

използване на човешките ресурси, посрещане на нуждите и желанията им и задържането им в организацията. 

Управление на конфликти 

Избягването на конфликти в организационния формат, разпознаване на конфликти, ако има такива, и 

решаването им е ключово умение за един мениджър. То изисква емоционална зрялост, самоконтрол и 

емпатия. Може да бъде развито и упражнявано. 

Междукултурни умения 

Разбиране на различни култури, особено различни работни навици при работа в международен контекст. 

Езикови умения 

Способност за разбиране и общуване с международни партньори и клиенти. 

Умения за работа в мрежа 

Способност за установяване на контакти и изграждане на силни взаимоотношения. 

Управление на стреса 

Способност за справяне с напрежение и стрес чрез положителни механизми за справяне.  

Качественото проучване (чрез интервюта), проведено по проекта TransIT показа, че компетенциите, които 
се изискват от мениджъри и служители за подпомагане на плавния преход на фирмата към Индустрия 4.0 са: 

• Комуникация  • Лидерство 
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• Сътрудничество 

• Управление на екипи 

• Решаване на проблеми 

• Управление на промени 

• Иновативност 

• Гъвкавост  

• Емпатия 

• Екипна интелигентност 

• Творческо мислене 

• Разбиране 

• Преносимост 

• Умения за преговаряне  

• Поемане на инициатива 

• Решаване на конфликти 

• Убеждаване 

• Толерантност 

• Менторство  

 

По отношение на разграничаването на поколенията, следните умения бяха посочени като по-трудни 

(съответно, по-голямо предизвикателство) за по-младите поколения спрямо по-старите:  

• Решаване на конфликти 

• Комуникативни умения 

• Способност за трансфер на знания 

• Лидерски умения 

• Способност за работа в екип 

Тъй като бизнес и технологичната среда се променят бързо, гъвкавият мениджмънт трябва да е готов да усети 

и осъзнае кога инвестициите, опитът и знанията им са „остарели“ и да инвестира в придобиването на нови 

ресурси. Съществува рискът, че за да „спаси съществуващите знания и инвестиции, организацията може да 

пренебрегне новите методи на работа или нови технологии, което може да доведе до по-голямо бедствие.“ 

Според проучванията и прогнозите, професионалистите по Индустрия 4.0 ще са хора с: 

• Мултидисциплинарно и гъвкава подготовка,  

• Владеене на нови средства  

• Владеене на различни езици  

• Напреднали емоционални умения  

• Способност да се адаптират лесно към нова бизнес култура  

• Способност да се справят с разнородни работни задачи 

• Способност да подхождат към задачите и нови проблеми по иновативен начин, с поглед върху по-

голямата картина 

• Устойчивост и управление на стреса 

• Посрещане на предизвикателствата като нещо естествено, част от ежедневната рутина и интересна 

възможност за учене 

• Добри социални умения за изпълнение на съвместна работа. 

Най-важните умения на служителите в Индустрия 4.0 ще са:  

• Работа в екип; 

• Споделяне на пространство и работа с роботи; 

• Сътрудничество; 

• Мониторинг; 
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• Откриване на грешки; 

• Вземане на решения; 

• Превантивно ремонтно обслужване  

• Емпатия  

• Положителна нагласа  

• Приспособяване  

• Вдъхновение 

ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ  

В глобалната високотехнологична икономика, основният фактор, допринасящ за устойчиво конкурентно 

предимство, е стратегическото развитие на служителите, единственият уникален актив на организацията. С 

активното присъствие на четири поколения в работната сила обаче, и разпространението на уеб-базираното 

обучение като основен метод за развитие на служителите, корпоративното обучение не успява да е в крак с 

нуждите на 21-ви век и разнородните откъм поколение служители. Изправени сме пред задачата да създадем 

обучителни програми за служители от четири поколения, с различни степени на технологични умения и, 

вероятно, разнородни предпочитания откъм стил на учене. За да разработим учебния план, който да е 

съотносим към различните нужди на обучаемите, трябва да разберем различните предпочитания на 

стиловете на учене сред поколенията. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧЕТИРИТЕ ПОКОЛЕНИЯ  

ПОКОЛЕНИЕТО БЕЙБИ БУМ  

• Родени между 1946-1964 г. 

• 48% от днешната национална работна сила  

• Образовани, независими, оптимистични, минимална толерантност към авторитет и власт 

• Ниско ниво на организационна преданост, ангажираност и удовлетвореност от работа (налагало им 

се е да се конкурират за работа) 

• Процъфтяват при „самопомощ”, вечна младост, удобства и лично удовлетворение 

• В училище и у дома са научили за „работа в екип” (много са израснали в големи семейства) 

• Награди: пари, титли, признание 

 

Характер на човек от поколението бейби бум  

• Готов да положи допълнителни усилия 

• Оптимист 
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• С положителна нагласа 

• Взаимоотношения с авторитети тип „любов-омраза” 

• Идеалистичен 

• Иска да има всичко 

• Амбициозен - очаква същото от другите 

ПОКОЛЕНИЕ Х:  

• Родени между 1965-1980 г.  

• 6% от днешната национална работна сила 

• По-малко предани и отдадени на организации, високо ниво на „технологична грамотност”, 

независими, погълнати от себе си, търсещи внимание, по-разнородни по отношение на раса – 

„работи, за да живееш” 

• Скептици; критични към всичко 

• Адаптивни 

 

Характер на човек от поколението Х: 

• Яростно независим 

• Ориентиран към резултати 

• Скептичен 

• Баланс между професионален и личен живот 

• Самостоятелен 

• Прагматичен 

ПОКОЛЕНИЕ МИЛЕНИАЛИ   

• Родени между 1981-2000 г.  

• 3 пъти повече от Поколение Х 

• А-Бе-Ве-то им е „Ctrl Alt Del“ – те са т.нар. „дигитално” поколение 

• Печеленето на пари е за незабавна консумация 

• Уважение – след като им е показано такова 

• „Поставяй всичко под въпрос“ (Защо?) 
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Характер на човек от поколението на милениалите: 

• Идеалистичен 

• Уверен 

• Колективен 

• Социално ориентиран и активен 

• Ориентиран към постижения 

• Организиран 

ПОКОЛЕНИЕ Z:  

• Родени между 1997 и 2012/15 г. 

• 68 млн. 

• Хипер-свързани - предпочитан метод за комуникация - смартфонът 

• По-финансово консервативен подход 

• Трудолюбиви и търсещи стабилност 

• Поколение Z консумира с кауза 

Характер на човек от поколението Z 

• Прагматичен 

• Конкурентен 

• Свързан 

• Социално отговорен: 

• Включен в мрежата 

• Самостоятелен 

ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ  НА УЧЕНЕ  

Служителите трябва да могат да адаптират своите способности, за да подкрепят стратегията на организацията 

в бързо променящите се бизнес среди. Организациите може да са в крак с променящите се нужди, като гледат 

напред за определяне на изискванията, и планират ефективни обучителни намеси в подкрепа на бизнес 

целите. 

Термините „обучение” и „учене” се използват в широк смисъл и понякога са взаимозаменяеми в човешката 

професия, но могат да бъдат обобщени по следния начин: 
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„Обучението е интервенция, водена от инструктор, и базирана на съдържание, която е разработена 

така, че да доведе до промяна в уменията или поведението.“ 

Развитието предполага по-дългосрочен или обширен процес – придобиване на умения или знания чрез 

различни средства, като коучинг, формални и неформални обучителни интервенции, образование или 

планиран опит. 

За да бъде определен метод на преподаване подходящ и ефективен, той трябва да е свързан с 

характеристиката на обучаемия и вида учене, до който се предполага да доведе. Трябва да се разработят и 

подберат методи на преподаване, които не вземат предвид само съдържанието или естеството на предмета, 

но и характеристиките на различните поколения.  

Подходите към преподаването може общо да бъдат класифицирани така: учителят е в центъра или 

обучаемият е в центъра (Конструктивизъм). При подхода, с учителя в центъра, учителите са основната 

авторитетна фигура. Основната роля на обучаемите е пасивно да получават информация (чрез лекции и преки 

указания), а крайната цел е изпитване и оценяване. Основната роля на учителите е да предават знания и 

информация на обучаемите. В този модел, преподаването и оценяването се разглеждат като две отделни 

неща. Ученето се измерва чрез обективни тестове с точки и оценяване. При подхода с обучаемия в центъра, 

преподавателите и обучаемите имат еднакво активна роля в процеса на учене. Основната роля на учителя е 

да инструктира и фасилитира ученето и цялостното разбиране на материала. Ученето се измерва чрез 

формални и неформални начини на оценяване, включително групови проекти, портфолио и участие в клас. 

Преподаването и оценяването са свързани; ученето се измерва постоянно по време на преподаването. Често 

използвани методи на преподаване включват участие на учениците в урока, демонстрации, разказване, 

запаметяване, или комбинация от тях. 

Списъкът от методи и стратегии на Кан1 (2001) се фокусира върху 20 основни „естествени вида”, които той 

разработва под името „педагогически“ в своята осем-компонентна рамка на обучение: 

• Презентация 
• Експонати 
• Демонстрация 
• Упражнения и практика 
• Уроци 
• Игри 
• Разказване на истории 
• Симулации 
• Ролеви игри 
• Дискусии 

 

• Фасилитиране 
• Сътрудничество 
• Дебати 
• Полеви екскурзии 
• Стаж 
• Казуси от практиката 
• Генеративно развитие 
• Мотивация  
• Взаимодействие 
• Моделиране 

 

В нашия подход предпочитаме да използване теорията за Универсален дизайн за обучение. Тази теория 

обсъжда и включването на технологиите в класната стая и начини за образоване на обучаемите в дигиталната 

ера. Намирането на най-добрите начини за предоставяне на информация на обучаемите понякога може да е 

дори по-трудно от съдържанието, което искаме да споделим. Причината е, че всеки обучител се нуждае от 

разнообразие от различни методи на преподаване в теоретичния си комплект, сред които да избира в 

зависимост от урока, обучаемите и предмета. Затова е необходимо да е налице исторически преглед на 

                                                                 

1 Kahn, Badrul H. (2001) A Framework for Web-Based Learning - 

https://www.academia.edu/259746/A_Framework_for_Web_Based_Learning?auto=download 
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различни педагогически подходи, за да може да ангажира, мотивира и достигне до обучаемите, независимо 

дали присъствено или онлайн.  

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ НА ПРЕПОДАВАНЕ  

БИХЕВИОРИЗЪМ  

Бихевиоризмът е теорията, че всеки обучаем е по същество „чиста дъска“, с която започваме и оформяме 

чрез емоции. Хората реагират на стимули, реакции, както и положително и отрицателно затвърждаване. Най-

известният теоретик, свързан с тази теория, е Иван Павлов, когото много хора може би познават от 

експериментите му с кучета. Тези експерименти включват звъненето на звънец, когато кучетата реагират на 

стимулите; след това той прилага идеята към хората. Други известни образователни теоретици, свързани с 

бихевиоризма са Б. Ф. Скинър и Алберт Бандура. 

СОЦИАЛНО-КОГНИТИВНА ТЕОРИЯ  

Социално-когнитивната теория обикновено се споменава на етап ранно детство, тъй като е свързана с 

критичното мислене, като най-основната концепция е идеята за играта. Най-известният и пръв теоретик на 

когнитивизма е Пиаже. Теорията за когнитивното развитие на Пиаже, създадена през 1918 г. включва четири 

стадия. Всеки стадий корелира с развитието на детето, от ранно детство до тийнеджърските му години. 

Първият стадий се нарича сензомоторен и продължава от раждането до 18-месечна възраст. Причината това 

да се счита за когнитивно развитие е, че мозъкът буквално расте чрез изследване на околния свят, като 

писукане на играчки, да откриеш себе си в огледалото, или въртящи се играчки, които тракат на килима или 

проходилката; създават се навици, като да спиш с определено одеяло; рефлекси като разтъркване на очите 

когато им се спи, или смучене на палеца; и започват да дешифрират гласови тонове. Вторият стадий, 

предоперационалният, продължава от 2-рата до 7-мата година, когато децата започват да разбират и да 

правят съответствия със символите около тях, задават много въпроси, започват да формулират изречения и 

диалози, но все още не са развили своя гледна точка и емпатията не е налице, се казва на уебсайта. Това е 

етапът, когато децата често правят откровени изказвания, като обикновено карат родителите си да се чувстват 

неудобно, защото още не разбират как да се самоцензурират. От 7-мата до 11-ата година, децата започват да 

решават проблеми, могат да водят разговор за нещата, които ги интересуват, по-добре осъзнават логиката и 

развиват емпатия по време на стадия на конкретни операции. Последният стадий, този на формалните 

операции, макар по дефиниция да приключва на 16-годишна възраст, може да продължи и след това. Той 

включва по-задълбочено и абстрактно мислене, както и поставянето под въпрос не само на това, какво 

представляват нещата, но и защо е популярно това, което представляват, се казва на сайта. Често когато 

хората навлизат в нов етап от техния живот, като започване на гимназия, колеж, или работа, те преминават 

през елементи от теорията на Пиаже, което е причината стратегиите, които произлизат от този метод, да са 

приложими на всички нива на образование. 

ТЕОРИЯ ЗА МНОЖЕСТВОТО ИНТЕЛИГЕНТНОСТИ  

Теорията за множеството интелигентности твърди, че не е нужно хората да са умни във всяка една 

дисциплина, за да се приемат за интелигентни въз основа на писмени тестове, а изпъкват в различни 

дисциплини, което ги прави изключителни. Създадена през 1983 г., теорията е на бившия директор в 

Училищен окръг Скрантън в Скрантън, Пенсилвания, в която той разграничава осем вида интелигентност 

(макар да са категоризирани десет, само осем са официално приети). Оригиналните осем са музикална, 

пространствена, лингвистична, математическа, кинестетична, интерперсонална (междуличностна), 
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интраперсонална и натуралистична, и повечето хора имат преобладаваща интелигентност, последвана от 

други. Тези, които имат музикални наклонности независимо дали за инструменти, глас, имат перфектен слух, 

могат да четат ноти или могат лесно да създават музика, имат музикална интелигентност. Визуализирането и 

пренареждането на нещо или повторното му представяне е пространствена интелигентност, а да си талантлив 

в езика, писане или запален читател е израз на лингвистична интелигентност. Кинестетичната интелигентност 

се отнася до разбирането как тялото работи анатомично или атлетично, а натуралистичната интелигентност е 

разбиране на природата и елементите на екосистемата. Последната интелигентност е свързана с личностните 

взаимодействия. Интраперсонална интелигентност е познаването на самия себе си, своите ограничения и 

вътрешно аз, докато интерперсоналната интелигентност е установяване на взаимоотношения с различни 

други хора без конфликти, или разбирането как да решим такива, се казва на сайта.  

КОНСТРУКТИВИЗЪМ  

Конструктивизмът е друга теория, създадена от Пиаже, която се използва като основа за много други 

образователни теории и стратегии, тъй като конструктивизмът се фокусира върху това как учат хората. В тази 

теория Пиаже твърди, че хората се учат от преживяванията си. Най-добре те учат чрез активно учене, 

свързването му с предишните си знания, и преработването на тази информация по свой собствен начин. Тази 

теория поражда и идеята за обучение, в центъра на което е обучаемият, за разлика от това, насочено към 

учителя. 

УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН ЗА ОБУЧЕНИЕ  

Последният метод е Универсалният дизайн за обучение, който предефинира образователната общност от 

създаването му в средата на 80-те години на миналия век от Дейвид Х. Роуз. Тази теория се фокусира върху 

това как учителите трябва да разработват учебната програма за своите обучаеми. Тази теория се основава на 

невронауката и как мозъкът обработва информация, изпълнява задачи и се вълнува от образованието. 

Теорията, известна като Универсалeн дизайн за обучение (UDL), се застъпва за представяне на информация 

по множество начини, за да се даде възможност на различни обучаеми да разберат информацията; 

представяне на множество оценки за обучаемите, за да покажат какво са научили; и научаване и използване 

на собствените интереси на обучаемия, за да го мотивирате да учи, посочва сайтът. Тази теория обсъжда и 

включването на технологиите в класната стая и начини за образоване на обучаемите в дигиталната ера. 

СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ  

Стиловете на учене представляват начините, по които обучаемите учат най-добре. Най-популярните видове 

са визуален, слухов, кинестетичен и с четене/писане, въпреки че други включват и глобален като друг тип 

обучаем, според Акдениз. За някои те може да изглеждат очевидни. Обучаемите, използващи визуалния 

стил, учат най-добре, като гледат инструкцията или демонстрацията; използващите слуховия стил трябва да 

чуят урока; предпочитащите кинестетичния стил се учат чрез правене или практически упражнения; тези, 

които учат чрез четене/писане се справят най-добре, като четат учебници и пишат бележки; а глобалните 

обучаеми се нуждаят от материал, който да бъде приложен в реалния им живот. Има много дейности, 

достъпни за преподавателите, които позволяват на техните обучаеми да открият какъв вид обучаеми са. 

Обикновено обучаемите имат един основен стил с близък втори, който им позволява да учат най-добре по 

определен начин, но могат също така да учат материала по допълнителен начин. Когато преподавателят 

познава своите обучаеми и какъв тип обучаеми има в класната стая, той може да разграничи инструкциите и 

задачите за конкретните типове обучаеми. 



 

  

 

   17 

Съществуват много различни методологии и стратегии; но последователна тема във всички тях е да 

познаваме своите обучаеми. Като познаваме нашите обучаеми, ние ще можем да разработваме уроци, които 

са по-забавни, по-смислени и по-ефективни, защото са разработени с мисъл за най-добрите интереси на 

обучаемите.  

 

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

ТАКСОНОМИЯ НА БЛУМ  

Таксономията на Блум представлява йерархия на различни когнитивни умения, свързани с ученето; с други 

думи, това са постижения в ученето, които могат да бъдат осъществени в определен ред, тъй като всяко ниво 
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стъпва на по-долните. Тя е от огромна помощ за преподавателите и обучаемите в процесите на преподаване 

и учене. Този метод може да е от помощ в различни области на образованието: 

• Планиране на уроци във всяка образователна сфера 

• Разработване на оценки за обучаемите 

• Разработване на учебни планове за курсове 

• Подкрепя учене, базирано на проекти 

• Помага за самооценяването на обучаемите 

СЪЗДАВАНЕ СЪЗДАВАНЕ НА НОВО ИЛИ ОРИГИНАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Разработване, сглобяване, конструиране, предположение, формулиране, авторство, 
проучване 

ОЦЕНКА ОБОСНОВАВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ИЛИ РЕШЕНИЕ 

Оценка, аргументиране, защитаване, преценка, подбор, подкрепа, стойност, критика, 
претегляне 

АНАЛИЗ ПРАВЕНЕ НА ВРЪЗКИ МЕЖДУ ИДЕИ 

Разграничаване, организиране, свързване, сравнение, противопоставяне, 
разграничаване, изследване, експериментиране, поставяне под въпрос, тестване 

ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В НОВИ КОНТЕКСТИ 

Изпълнение, внедряване, решаване, използване, демонстриране, тълкуване, 
управление на график, схематизиране 

РАЗБИРАНЕ ОБЯСНЯВАНЕ НА ИДЕИ ИЛИ ПОНЯТИЯ 

Класифициране, описване, обсъждане, обясняване, идентифициране, 
локализиране, разпознаване, докладване, подбор, превод 

ЗАПАМЕТЯВАНЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ФАКТИ И ПОНЯТИЯ 

Дефиниране, възпроизвеждане, изброяване, запаметяване, 
повтаряне, назоваване 

 

Както се вижда от горния списък, Таксономията на Блум може да се използва за различни неща, тъй като 

представлява рамка, която помага да се засилят няколко когнитивни поведения на обучаемите. Йерархията 

помага на учителите да разработят учебен план както за уроци, така и за пълни пътни карти на класа. Това са 

нивата на таксономията:  

Запомнянето е резултат от основни знания, което е първият етап на ученето. То ни води до способностите, 

които са свързани с по-висши когнитивни умения. Това е процесът на възпроизвеждане на факти и основни 

понятия, които са научени по-рано. 

Ако обучаемите научат някои основни понятия, те могат да разберат и обяснят други неща и явления. Ще 

могат да разпознаят сходни неща и, следователно, да категоризират информацията. Ще могат да опишат 

знанията си на други. 

Ако добре разбират различните части информация, ще могат да ги приложат в нови ситуации. Това се случва 

когато научим математическа формула и я използваме за решаване на нова задача. 

След това, обучаемите се научават как да анализират информация и ситуации. Научават как да изследват 

дадено решение, как да тестват хипотеза въз основа на предварителните си знания. Могат да разграничат 
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между различните компоненти на информацията, работещи и неефективни резултати, и причинно-

следствени връзки. 

На следващото ниво, оценка, се научават как да избират между варианти, развиват чувство за преценка. 

Могат да прогнозират резултата от действията си или от действията на другите въз основа на своите знания и 

наблюденията, които са направили. 

Създаването е най-високото ниво на таксономията. Въз основа на знанията и опита си, обучаемите започват 

да създават нови неща с оригинален дизайн или дори експериментални теории. 

Тук са изброени различни съвременни методи за представяне на съдържанието: 

1. ИГРОВИЗАЦИЯ  

Игровизацията е увлекателен и ефективен начин за достигане до обучаемите. Игровизацията е свързана с 

положителен учебен опит, а положителният учебен опит предизвиква прилив на допамин. Игровизацията 

работи, защото задоволява някои първични инстинкти на човешкото същество като: себеизразяване, 

състезание със себе си и с другите, ангажираност, мотивация, вярност, сътрудничество в социална сфера и 

индивидуално или групово решаване на проблеми. 

Психологията зад Игровизацията е, че играта предизвиква благоприятен стрес2, в игрите играчът е държан в 

„поток”, предимствата са игривото приложение на Кутията на Скинър3, а играта активира основните нагони. 

На практика, над 80% от обучаемите казват, че игровизацията на работното място подобрява тяхната 

продуктивност, ангажираност и щастие. 

Игровизацията е прилагането на игрови елементи и принципи в не-игрови контексти. Може да се дефинира 

и като набор от дейности и процеси за решаване на проблеми чрез използване или прилагане на 

характеристиките на игрови елементи.  

„Игровизацията е свързана с вземането на нещо, което не е игра, и прилагането на игрови механики, за 

да се увеличи ангажираността, щастието и лоялността на потребителите!“ 

Това означава, че игровизацията взема елементи от дизайна на игри и общите принципи и теории, които 

движат играта, и ги прилага в други контексти.  

Освен това, игровизацията обикновено се прилага за решаване на проблеми. Те варират от проблеми с 

ангажираността на работното място до апатия на гласуващите. Това е списък само на някои от проблемите, 

за чието решаване може да помогне игровизацията: ефективност на служителите по продажби; способност 

за извършване на ежедневни и досадни задачи; представяне във фитнеса; организационна продуктивност; 

                                                                 

2 Благоприятният стрес е идентичен на негативния стрес, произвежда адреналин и увеличава притока на кръв към центровете за 
контрол на вниманието в мозъка, доброволният характер на състоянието трансформира обичайното напрежение в емоционална 
пружина, която води до оптимистичен тласък. Всъщност, когато се преодолее препятствие или се реши загадка, мозъкът освобождава 
допамин: невротрансмитерът на удоволствието, често свързван със зависимостите.  

3 Поведенческият психолог Скинър изучава процеса на реакция на стимули и теоретизира т.нар. оперантно обуславяне, което е 
увеличаването на честотата на поведение, ако е възнаградено, и последващо намаляване, ако бъде наказано. Това е демонстрирано 
чрез експеримента, наречен Кутията на Скинър, при който плъх, затворен в кутия, научава, че при натискане на лост ще получи сирене; 
намира приложение и по отношение на хората с наблюдението, че при хората честотата на реакциите се увеличава ако се обясни 
проведената програма на затвърждаване. Този принцип е в основата на системата за обратна връзка в играта, а налагането на правила 
като пояснение във връзка с печелившите условия прави изпълнението по-ефективно.  
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способност за влизане в „поток“; запазване на знания; краудсорсинг; проблеми с набирането на персонал; 

задържане на клиенти… 

Важно е да се съгласуват индивидуалните и организационните цели. С други думи, важно е „да направим 

трудните задачи по-приятни“. 

Тоест, игровата механика – точки, нива, награди – помага да направим скучните задачи по-забавни. При 

игровизацията нашите желания за статус, постижения, конкуренция и да бъдем част от приобщаваща 

социална общност, се използват за да се увеличи ангажираността. 

Много модели на игровизация награждават потребителя за изпълнение на желаната задача и след това се 

използва класация, така че те се стремят към по-нататъшно усъвършенстване. Тези елементи водят до 

платформа на игровизация с високи нива на ангажираност. Игровизацията насърчава активния интерес за 

ангажираност на потребителите, промяната на поведението и значително засяга навиците. 

Игровизацията се основава на два важни градивни блока: динамика и механика. Ако направим сравнение с 

настолните игри, може да се каже, че динамиката, това са правилата, изброени в книгата с правила, докато 

механиката са частите, които се използват за участие в настолната игра, като зарове, игрови маркери и т.н.  

Механиката представлява общи елементи и характеристики, достъпни за подхода на игровизация, които 

могат да се използват във всяка среда. Основните лостове са: точки, нива, значки, постижения, класации, 

предизвикателства, виртуална валута.4 

Психологът Михай Чиксентмихай5 излиза с теорията за съществуването на специфичен вид щастие, наречено 

ниско преживяване на Поток.  

                                                                 

4 Tretola, Giancarlo & Sorice, Francesco & Gatta, Valerio. (2015). A Gamification approach to promote positive behaviours in Urban Logistics. 
https://www.researchgate.net/publication/282609851_A_Gamification_approach_to_promote_positive_behaviours_in_Urban_Logistics 

5 Roungas, Bill. (2016). A Model-driven Framework for Educational Game Design. International Journal of Serious Games. 3. 
10.17083/ijsg.v3i3.126. 
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                    ПОТОК 

                               скука 

УМЕЛОСТ НА ИГРАЧА 

Чувства: апатия, загриженост, безпокойство, 
възбуда, поток, контрол, скука, отпускане.  

 

Индекс: силна ангажираност, оптимизъм, загуба 
на чувство за време и висока концентрация. 

 

 

Един от водещите експерти по игровизация е Ю Кай Чоу6, който през 2003 г. създава Окталисис, първата 

рамка, описваща основните принципи на игровизацията. 

• Епично значение и призвание - Епично разказване на истории и по-висок клас 

• Развитие и постижения - точки, значки, класации, ленти за напредък, бонуси, предизвикателства и 

мисии 

• Овластяване на творческото мислене и обратна връзка - Персонализиране на аватари, творчески 

експерименти, външна обратна връзка 

• Собственост и притежание – значки и виртуални стоки 

• Социално влияние и свързаност - групови мисии, групово решаване на проблеми, връзка 

• Недостиг и нетърпение - Недостиг на време или ресурси, Времеви мисии, Ограничени оферти, 

Ежедневни предизвикателства 

• Непредсказуемост - Изваждане, лотарии, състезания с награди 

• Загуба и избягване - състезание, мисии, нива и всякакъв вид динамика, която включва загуба 

 

 

                                                                 

6 "Yu-kai Chou - Actionable gamification : beyond points, badges, and leaderboards 2015. ISBN 978-1-5117-4404-1. 
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2. ВИДЕО  

Видео демонстрацията е много интересен начин за трансфер на информация. Освен развлекателната си 

стойност, този модерен метод за представяне на съдържание има очевидни предимства. Особено като имате 

предвид, че човешкият мозък обработва изображения 60 000 пъти по-бързо от текст, то филмчетата или 

друго, базирано на изображения, съдържание са идеални за усвояване на знания. 

Видео демонстрацията може да бъде интегрирана като част от традиционните курсове, служи като 

инструмент за мотивация в много от смесените курсове и често може да бъде основният механизъм за 

предоставяне на информация. Няколко мета-анализа показват, че технологиите могат да подобрят ученето, а 

множество проучвания показват, че по-специално видео материалите могат да бъдат изключително 

ефективен образователен инструмент. За да може видеото да служи като продуктивна част от учебното 

изживяване обаче, е важно да се вземат предвид три елемента за дизайна и внедряването на видео7: 

 

 

 

Едно от основните съображения при изработването на образователни материали, 

включително видео, е когнитивното натоварване. 

Не-когнитивни елементи, които оказват влияние върху ангажираността (използвайте 

разговорен стил; говорете сравнително бързо и с ентусиазъм; уверете се, че усещате 

материала като подходящ за тези обучаеми в този клас; използвайте съответната 

модалност)   

Характеристики, които насърчават активното учене (Използвайте насочващи въпроси; 

Използвайте интерактивни функции, които дават на учениците контрол; Интегрирайте 

въпроси във видеото; Направете видеото част от по-голяма домашна задача). 

Помислете за TED Talks. Достъпно онлайн и в приложения, това сравнително ново 

културно и образователно явление се възползва от нарастващото обществено търсене на видео базирано 

обучение и поставя контрола върху това какво, кога и къде се случва това обучение директно в ръцете на 

потребителя. 

Колекция от записи и образователни презентации, на практика представени чрез телевизори, дисплеи, видео 

или компютър, чрез които обучаемият разбира идеята и целта на обучението. 

3. СОЦИАЛНИ МЕДИИ  

Социалните медии могат да повлияят и оформят обучението, особено след като по-младите поколения, които 

сега се присъединяват към работната сила, са израснали, използвайки ги. 

                                                                 

7 https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/effective-educational-videos/ 
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За да намерят контакт с милениалите на обичайно за тях място, организациите активно търсят начини да 

използват социалните медии, за да подсилят обучението, да изградят учебна общност и да насърчат онлайн 

дискусиите и сътрудничеството. 

Социалните медии насърчават самонаправляваното учене, което подготвя обучаемите да търсят отговори и 

да вземат решения самостоятелно. Когато се затвърдят в класна стая, тези умения от социалните медии могат 

да бъдат доразвивани и усъвършенствани, за да се получат по-добри резултати от ученето и критично 

съзнание. Включването на социалните медии в една по-традиционна учебна среда може да разшири 

творческата свобода на обучаемите и да ги насърчи да работят по-усърдно и да участват повече. Разбира се, 

пейзажът на социалните медии се променя, но тъй като социалните медии вече оказват влияние върху 

начина, по който учим и взаимодействаме извън класната стая, приложенията в класната стая вероятно само 

ще се увеличават. 

4. ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ  

Използването на анимация и мултимедия за обучение сега е 

допълнително разширено чрез предоставянето на цялостни 

виртуални учебни среди. Това подчертава промяна в уеб 

базираното обучение от конвенционална мултимедия към по-

завладяваща, интерактивна, интуитивна и вълнуваща 

виртуална учебна среда. Чрез прилагането на 3D модели, 

които инициират взаимодействие, потапяне и задействат 

въображението на обучаемия.8 

3D моделирането насърчава съвместните игрови 

изживявания и изграждането на корпоративни екипи. 

Осигурете среда за практика на работното място, където 

обучаемите могат виртуално да сглобяват оборудване. 

Възпроизведете опасни сценарии от работното място, за да 

дадете на обучаемите реален опит без последствията от 

реални грешки. Помислете за обучението за спешна помощ. За пожарникарите и пилотите, виртуалната 

реалност предоставя виртуална, но реалистична, среда за подготовка и обучение преди да започнат работа в 

реална и високорискова област. Симулационното обучение най-често се предоставя чрез компютър или 

устройство за виртуална реалност. Въпреки първоначалните разходи за производството на този софтуер или 

технология обаче, симулационното обучение може да бъде необходима опция за служителите в по-рискови 

области или области, където провалът струва скъпо.  

Този тип обучение на служители също е високоефективно и надеждно, като позволява на служителите да 

напредват последователно и със собствено темпо. 

Съвременните методи за предоставяне на обучение, като игровизация, видео, социални медии, виртуална 

реалност и 3D моделиране, могат да трансформират начина, по който предприятията обучават служителите, 

като подобрят обучението и ангажираността за максимално запомняне на съдържание и, да, дори 

забавление. 

                                                                 

8 Hsiu-Mei Huang, Ulrich Rauch, Shu-Sheng Liaw, Investigating learners’ attitudes toward virtual reality learning environments: Based on a 
constructivist approach, Computers & Education, Volume 55, Issue 3, 2010 
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5. КОУЧИНГ ИЛИ МЕНТОРСТВО  

Коучингът или менторството може да има сходни качества с практическото обучение, но при този тип 

обучение на служители фокусът е върху връзката между служител и по-опитен професионалист, като техния 

ръководител, някой инструктор или опитен служител. 

Индивидуалното обучение с ментор създава връзка между служителите, която преминава отвъд обучението. 

То също така позволява на служителя да задава въпроси, които може да не се чувства комфортно да зададе 

при обучение от инструктор в класна стая. Този метод на обучение може да се проведе присъствено или 

виртуално чрез онлайн коучинг сесии. 

Въпреки всичките си предимства, менторството е скъпо по отношение на работни часове и трябва да се 

използва по подходящ начин, за да се намалят тези свързани разходи. Коучингът понякога може да е по-

ефективна във времето алтернатива, но без изграждането на взаимоотношения, което е толкова ценно при 

менторството. 

6. РОЛЕВИ ИГРИ  

Подобно на груповите дискусии, ролевите игри изискват от служителите да работят по един аспект от 

работата си в контролиран сценарий. От тях ще се изиска да обмислят различни гледни точки и да мислят в 

крачка, докато участват в ролевата игра. 

Подобно на други групови дейности, ролевите игри са много ефективни, но може да не са нужни за прости, 

ясни теми. Освен това изискват повече време на служителите, потенциално отнемайки време от целия отдел, 

докато премина през обучението.9 

7. РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ  

Разказването на истории е подход към преподаването и ученето, който се развива от живия опит на 

преподаватели, клинични специалисти и обучаеми. От векове разказването на истории се използва като 

мощно средство за комуникация. Също така е полезно в образованието в ниски степени за повишаване на 

самочувствието, развиване на критично мислене, моделиране на поведение и усвояване на културна 

чувствителност и комуникационни умения.  

Разказването на истории е една от най-добрите стратегии на преподаване, защото обслужва много цели 

едновременно в една класна стая, напр. мотивиране на интереса към ученето, контролиране на 

поведенческите проблеми, съпротивата и безпокойството на обучаемите и изграждане на силна връзка 

между обучаеми и преподаватели (Melanie, 2004) с напредъка на технологиите, особено връзката на ИКТ с 

ефективно преподаване и учене, тази стратегия стана по-ефективна по отношение на функционалността - 

преподавателите могат да я прилагат по-ефективно в своето преподаване с ИКТ инструменти . 

Дигиталното разказване на истории представляват персонализирани мултимедийни откъси, които хората 

могат да си направят с компюър и видео редактор за синхронизиране на звуци с изображения (Daniel 

Meadows, Cardiff University, 2008). Гиър (2002) определя разказването на истории като „действието да 

използваш език и жестове по колоритни начини за създаване на сцени в последователност“. Използването на 

дигитално разказване на истории отразява и образователните или обучителни познания на преподавателите 

                                                                 

9 https://blogs.shu.ac.uk/shutel/2014/07/04/role-play-an-approach-to-teaching-and-learning/ 
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(Krauskopf, Zahn, & Hesse, 2011). Дигиталното разказване на истории се използва и като източник на 

забавление и мотивация за обучаемите, дадено от учителите за часа (Hobbs, 2006). Разказването на истории 

не се използва само като инструмент за учене, но и за мотивиране и пълно ангажиране на обучаемите в 

съответните им курсове (Mello, 2001). Дигиталното разказване на истории е техника за предаване на идеи и 

опит с цел добавяне на стойност към ученето. Този инструмент помага на преподавателите не само при 

преподаването на техните курсове, но и да комуникират ценностите и поведението на различни култури и 

общества, така че техните обучаеми да могат ефективно да се конкурират в света.10 

Може да се използва лична история или забавен начин за преподаване на понятие по визуален мултимедиен 

начин. Освен че е забавна, добрата история има способността да привлича и задържа вниманието ни, като 

същевременно ни учи на важни житейски уроци. Разказването на истории е особено важно в съвременното 

образование, тъй като насърчава развитието на емоционална интелигентност, културно съзнание, по-добро 

разбиране на другите и социално приобщаване. По-конкретно, то е много ефективно за създаване на връзка 

между разказвача и слушателя, която често е емоционална. Една добре предадена история ще преодолее 

възрастовите и културни бариери, ще задържи интереса и ще плени своите слушатели. Така историите се 

помнят дълго след като други речи са били забравени. Разказването на истории е прост учебен инструмент, 

който струва много малко (или нищо, когато можете да го направите сами) и е приятно, увлекателно и 

забавно. Освен това е идеалният инструмент за изграждане на доверие с Вашите подопечни. Едно нещо, 

което разказването на истории прави по-добре от всеки друг инструмент за преподаване, е, че създава това 

много важно (и трайно) чувство за принадлежност у слушателя.  

УЧЕБНА ПЪТЕКА  

Имаме достъп до практически неограничена информация. Добре начертаният учебен план взема цялата тази 

информация, която лети навсякъде около нас, и създава структура около нея. Тази структура се фокусира 

върху концепции, съответстващи на това как хората учат. Традиционно това се случва чрез макро 

възможности за обучение като класове, образователни степени и програми за обучение в класната стая. 

Напредъкът в технологиите позволи появата на две дисруптивни иновации: Микрообучение и 

персонализирано обучение. Тези разработки представляват интерес за лидерите и професионалистите по 

обучение и развитие, които се стремят да предоставят на служителите си най-подходящата информация, като 

същевременно намаляват времето и в крайна сметка парите, изразходвани за развитие на работната сила. В 

същото време служителите търсят начини да се включат в асинхронно обучение, което е съобразено с 

текущите им познания и води до пълно усъвършенстване. 

Интерактивният учебен софтуер помага на обучаемите да получат достъп до информация и инструменти, чрез 

които те могат да конструират персонализирани преходи между информацията, до която имат достъп, и 

техните собствени когнитивни структури. Процесът на навигация позволява на обучаемите да преживеят 

съдържанието на интерактивния учебен софтуер. Учебните пътеки разкриват утъпканите маршрути, докато 

обучаемите прекосяват всяка интерактивна среда. Тъй като обучаемите имат уникални структури на знания, 

основани на техния опит и способности, начините, които те избират за достъп, взаимодействие и 

взаимосвързване на съобщения в интерактивния учебен софтуер също се различават. „Изследванията на 

                                                                 

10 Bulletin of Education and Research June 2015, Vol. 37, No. 1 pp. 1-26 Use of Digital Storytelling as a Teaching Tool at National University of 
Science and Technology Ayesha Nazuk* , Farah Khan** , Javeria Munir** , Sarita Anwar**, Syeda Masooma Raza** and Umaima Azhar 
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пътеките ни помагат да изследваме и обясняваме човешкото поведение по време на процесите на обучение“ 

(Jih 1996). 

Ключов аспект от ролята на съвременния методолог на обучение е да измести традиционния подход на 

универсалните курсове за всички, при който всички ученици консумират едно и също съдържание, в същия 

ред, по линеен начин, към подход, при който съдържанието е организирано в гъвкави и персонализирани 

„Учебни пътеки“. 

Хората обичат да виждат път към напредъка. Това е валидно независимо от обстоятелствата. Може да 

напредват в кариерата си, но е също толкова вероятно да искат да усъвършенстват хоби или талант. В 

настоящия образователен свят учебните пътеки помагат за постигането на този напредък. Според Rughinis 

(2013) учебните пътеки предоставят както маршрут, така и условност за обучаемите. С други думи, те помагат 

на обучаемите да видят откъде са дошли и накъде се очаква да отиде техният учебен път. 

При работната сила идеалната учебна пътека се фокусира върху текущите нужди на обучаемия, накъде биха 

искали да се развият в кариерата си и какви умения компанията има нужда те да придобият сега. Създаването 

на стабилни учебни пътеки изисква организаторът на електронното обучение да даде известно ниво на 

контрол на обучаемите. Те трябва да си поставят цели и да избират от различни възможности, за да постигнат 

целите си. 

Фразата жизнен цикъл на учене или учебен жизнен цикъл е толкова реална, колкото жизненият цикъл на 

жаба или пеперуда. Състои се от три етапа – предварително обучение, обучение и последващо обучение. В 

литературата могат да се намерят различни имена за сходни учебни пътеки; например в микрообучението 

авторите обсъждат готовност, откриване и затвърждаване. 

Основни характеристики на учебната пътека: 

1. Пътните карти са гъвкави, защото всеки служител, който се занимава с професионално развитие, 

може да избере своя собствен път. 

2. Те са мултидисциплинарни, защото нашите работни места са мултидисциплинарни и хората трябва 

да могат да покажат компетентност в повече от една област. 

3. Те са холистични и завършени; следователно обучаемите прекарват повече време в прекосяването 

на цяла пътека, отколкото в отделен модул. 

4. И накрая, те стават все по-сложни и персонализирани, за да развият обучаемия от начинаещ до 

експерт. 

ОПИСАНИЕ НА ТРИ УЧЕБНИ ПЪТЕКИ  

МИКРООБУЧЕНИЕ  

Въпреки че няма официална дефиниция за микрообучение, всички обучения, базирани на микрообучение, 

имат една ключова характеристика: краткост. Това може да са малки учебни единици или краткосрочни 

учебни дейности. 

Микрообучението предоставя кратки порции от наситено съдържание, което обучаемите учат, когато им е 

удобно. Съдържанието може да има много форми, от текст до нтерактивна мултимедия в пълния ѝ блясък, 

но винаги трябва да бъде кратко. 

Използвайки микроелементи във Вашата учебна програма, обучаемите могат да изберат това, което е най-

подходящо за тяхната работа и ниво на опит – в крайна сметка създавайки персонализирано изживяване. 
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Ето някои примери за съдържание от микрообучение: 

• Текст (фрази, кратки абзаци) 

• Изображения (снимки, илюстрации) 

• Видео материали (кратки) 

• Аудио (кратки откъси реч или музика) 

• Тестове и викторини 

• Игри (например, прости задачи на един екран) 

 

Три елемента 

определят 

микрообучението.  

1. 

Микрообучението е 

насочено към 

конкретна цел за 

изпълнение 

2. 

Микрообучението 

включва 

фокусирана учебна 

дейност 

3. 

Микрообучението 

обикновено е част 

от по-голяма 

стратегия 
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С редки изключения, това са трите критерия, които трябва да използваме при създаването на обучение с 

голямо въздействие. 

Може би характеристиката, която най-често се смята за съществена за микрообучението – краткостта – е 

резултат от първите два елемента. Когато се уверите, че даден модул е стратегически проектиран да фокусира 

дейността върху постигането на конкретна цел, ще създадете нещо по-кратко от традиционното обучение. 

Въпреки че микрообучението е страхотно откъм гъвкавост и подвижност, възможността да създавате 

прекрасно, фокусирано съдържание може да отнеме също толкова или повече време за разработка, 

отколкото по-дългото, но по-обширно обучение. 

Докато Вашите обучаеми напредват през жизнения цикъл на учене – от готовност, през откриване, до 

затвърждаване – микрообучението може да играе полезна роля във всеки или във всички тези етапи. Можете 

да използвате допълнение като видео или игра, за да ангажирате обучаемите преди началото на обучението. 

Микрообучението може да бъде полезно, когато обяснявате целта на обучението, мотивирате служителите 

да се включат, предоставяте полезни за по-голямата учебна програма ресурси, или всичко заедно. 

След като обучаемите преминат във фазата на откриване, Вашите курсове могат да им помогнат да се 

съсредоточат върху специфични поведения, които трябва да се променят, или информация, която трябва да 

знаят. Използването на тези ресурсе самостоятелно или с традиционно обучение Ви помага да оказвате 

влияние и да проследявате по-добре промяната. И накрая, микрообучението най-често се свързва със 

затвърждаване и за това има основателна причина. Чрез увеличаване на честотата на кратките обучителни 

затвърждаващи единици, Вашите обучаеми ще запомнят информацията и добрите навици много по-дълго. 

 

ГОТОВНОСТ  

Едно от най-големите предизвикателства за всяко обучение е да накарате Вашите обучаеми да повярват в 

ползата от ученето. Не можем да диктуваме необходимостта от обучение на обучаемите; те трябва да бъдат 

мотивирани да търсят нови знания и да се ангажират да ги учат и използват. Това включва разпознаване на 

нуждите и установяване на базово представяне, от което да се подобрят, и обективни цели за знанието, към 
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които да се стремят. Наличието на ясна цел за знания ще помогне на обучаемите да разберат какво ще 

получат от обучението. 

Микрообучението може да ангажира обучаемите още преди обучението да започне. Не става въпрос само за 

това да кажете на служителите какво ще учат по време на обучението; става въпрос и за мотивирането им, за 

да искат да преминат обучението. Тази ангажираност преди обучението може да се извърши чрез 

видеоклипове, диагностични тестове, инфографики и друго микросъдържание, което подготвя обучаемите. 

ОТКРИВАНЕ  

След като Вашите обучаеми са готови да започнат обучение, не може просто дидактически да им спуснете 

информация в главите. Тяхното обучение трябва да бъде самомотивирано и приложимо към тяхната работа, 

трябва да им предоставя възможност да оценят и практикуват новите си умения и трябва да е базирано в 

органична среда на даване и получаване на обратна връзка. В съзнанието на обучаемия, той трябва да може 

незабавно да свърже това, което е научил днес, с това как ще го използва утре. А като им позволите да открият 

и увеличат максимално новите си умения, помагате това да се случи. 

При откриването, микрообучението предоставя кратко съдържание, което се фокусира върху една цел за 

изпълнение. Това създава целенасочена промяна на поведението, където е необходимо.  

ЗАТВЪРЖДАВАНЕ  

Дължите го на своите обучаеми да им помогнете да задържат новите умения. Голяма част от обучението има 

тенденция да съществува във вакуум с малко или никаква последваща стратегия, и точно там факторът „защо 

да го правя“ често се губи за обучаемия. Обучаемите с възможности да прехвърлят нови умения в работата 

си ще имат отговор на въпроса „защо“.  

Обучителите могат да използват микрообучението, за да персонализират и преразгледат обучението, да 

предоставят справочни инструменти или да разработят табла за управление на представянето. Без 

затвърждаване, информацията може бързо да бъде забравена, но обучаемите не искат да повтарят по-дълъг 

курс само за да получат специфичната информация, от която се нуждаят. Точно тук се намесва 

микрообучението. Тези прости инструменти за микрообучение направиха цялостната учебна програма много 

по-избираема.  

РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МИКРООБУЧЕНИЕ  

Използвайте тези четири стъпки, които да насочват разработването на стратегия за микрообучение. 

1. ПРЕЦЕНКА 

Преценка на нуждите на организацията и 
определяне на поведенията, които се опитвате да 
промените чрез микрообучение. 

2. ОЦЕНКА 

В кои курсове или модули участват обучаемите по-
малко? На какво се дължи това? 

3. ПЛАНИРАНЕ 

Изберете такъв формат, който може да бъде 
използван по най-различни начини и теми. 
Широкото приложение може да спести време и 
пари. 

4. ДЕФИНИРАНЕ 

Какви са Вашите бюджет, времева рамка и 
вътрешни ресурси? Инвестирайте повече в 
първоначалния формат, защото най-вероятно ще го 
използвате отново по-нататък. 
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ПЛЮСОВЕ НА МИКРООБУЧЕНИЕТО?  

1. Предоставя се по-бързо. 

2. По-достъпно е откъм разходи 

3. Гъвкаво е 

4. Обучаемите го намират по-увлекателно 

5. Подобрява запаметяването на знанията 

6. Дава на обучаемите повече свобода 

МИНУСИ НА МИКРООБУЧЕНИЕТО  

Не можем просто да наречем микрообучението по-добро или по-лошо от конвенционалното електронно 

обучение. Зависи от предмета. Но като цяло: 

1. Не е идеално за сложни понятия 

2. Не е подходящо за задълбочено обучение 

Ако имате предмет, който изисква задълбочено изучаване, микрообучението може да не е най-добрият 

подход. Например, може да го използвате, за да научите разговорен немски, но не и за изучаване на немска 

литература. И все пак, в много случаи и особено в бизнес обучението, кратък самостоятелен курс е точно това, 

което е необходимо. 
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ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ  

Електронното обучение може да се дефинира като използване на компютърни и интернет технологии за 

предоставяне на широк спектър от решения, подпомагащи ученето и подобряване на представянето. 

Електронното обучение е сред най-важните експлозии, задвижвани от интернет трансформацията. То 

позволява на потребителите ползотворно да събират знания и образование чрез синхронни и асинхронни 

методологии, за да посрещнат ефективно необходимостта от бързо придобиване на актуални практически 

знания и умения в рамките на продуктивни среди. 

Обучаемите от фирмите споделят някои характеристики, различни от тези на редовните обучаеми, които 

влияят върху писането на учебните програми. В частност: 

• имат нужда да знаят ползите от обучението (защо трябва да научат нещо); 

• обичат да учат чрез опит; 

• подхождат към ученето като решаване на проблеми; 

• учат по-добре когато виждат непосредствената стойност и приложение на съдържанието; и 

• предпочитат да учат по удобно за тях време, място и темпо. 

Разработването на електронно обучение е по-скъпо от подготовката на материали за класната стая и 

обучението на обучителите, особено ако се използват мултимедийни или силно интерактивни методи. 

Разходите за предоставяне на електронно обучение обаче (включително разходите за уеб сървъри и 

техническа поддръжка) са значително по-ниски от тези за съоръжения в класната стая, време на 

преподавателя, пътуване на участниците и загубено работно време за посещение на сесии в класната стая. 

Освен това електронното обучение достига до по-широка целева аудитория чрез ангажиране на обучаеми, 

които срещат трудности при посещаването на конвенционално обучение в класната стая, тъй като са: 

• географски разпръснати, с ограничено време и/или ресурси за пътуване; 

• заети с работни или семейни ангажименти, които не им позволяват да посещават курсове на 

определени дати с фиксиран график; 

• в конфликтни и следконфликтни райони и ограничени в своята мобилност поради съображения за 

сигурност; 

• ограничени от участие в сесии в класната стая поради културни или религиозни убеждения; 

• изправени пред трудности при комуникация в реално време (напр. учащи чужди езици или много 

срамежливи обучаеми). 

Електронното обучение може да предложи ефективни методи на обучение, като например упражнения с 

обратна връзка, комбиниране на съвместни дейности със самостоятелно обучение, персонализиране на 

учебните пътеки въз основа на нуждите на обучаемите и използване на симулация и игри. 

Освен това всички обучаеми получават еднакво качество на обучение, тъй като няма зависимост от конкретен 

преподавател. 

Програмата за обучение може да има за цел да развие различни видове умения: 

1. когнитивни умения, които може да включват знания и разбиране (напр. разбиране на научни 

понятия), следване на инструкции (процедурни умения), както и прилагане на методи в нови 

ситуации за решаване на проблеми (мислене или когнитивни умения); 
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2. междуличности умения (например, умения, свързани с активно слушане, презентации, преговори и 

др.); както и 

3. психомоторни умения, включващи придобиване на физически възприятия и движения (напр. 

спортуване или шофиране). 

Тъй като електронното обучение не е идеално за всички цели, малко вероятно е то да замени напълно 

присъственото обучение в една организация. Най-рентабилното приложение на електронното обучение 

може да е като допълнение на конвенционалното обучение, за да достигне до възможно най-много 

обучаеми. 

Има два общи подхода към електронното обучение: самостоятелно и фасилитирано/водено от инструктор. 

Обучаемите, които сами определят темпото си, са сами и напълно независими, докато фасилитираните и 

водени от инструктор курсове за електронно обучение осигуряват различни нива на подкрепа от 

преподаватели и инструктори и сътрудничество между обучаемите. 

Както видяхме, подходите на електронното обучение може да комбинират различни видове компоненти на 

електронното обучение, включително: 

a) съдържание за електронно обучение; Съдържанието за електронно обучение може да включва: прости 

учебни ресурси; интерактивни електронни уроци; електронни симулации; и помощни средства за работа. 

б) електронно тюторство, електронен коучинг, електронно менторство; електронното тюторство, електронен 

коучинг, електронно менторство предоставят индивидуална подкрепа и обратна връзка на обучаемите чрез 

онлайн инструменти и техники за фасилитиране. 

в) съвместно обучение. Съвместните дейности варират от дискусии и споделяне на знания до съвместна 

работа по общ проект. Социален софтуер, като чатове, дискусионни форуми и блогове, се използва за онлайн 

сътрудничество между обучаемите. и 

г) виртуална класна стая. Виртуалната класна 

стая е метод на обучение, който е най-близък 

до традиционното обучение в класна стая, тъй 

като се ръководи изцяло от инструктор. 

Дейностите по електронно обучение могат да 

бъдат синхронни или асинхронни. 

Синхронните събития се случват в реално 

време. Синхронната комуникация между 

двама души изисква и двамата да присъстват в 

даден момент. Примери за синхронни 

дейности са чат разговори и аудио/видео 

конференции. 

Асинхронните събития не зависят от времето. 

Самостоятелният курс, при който обучаемият 

сам определя темпото си, е пример за 

асинхронно електронно обучение, тъй като 
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онлайн обучението се провежда по всяко време. Електронната поща и дискусионни форуми са примери за 

асинхронни комуникационни инструменти. 

Качеството на курс чрез електронно обучение се подобрява от: 

  

СЪДЪРЖАНИЕ, НАСОЧЕНО  

КЪМ ОБУЧАЕМИЯ 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ 

УВЛЕКАТЕЛНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ИНТЕРАКТИВНОСТ 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 

Учебните програми за електронно обучение трябва да са подходящи 
и специфични за нуждите, ролите и отговорностите на обучаемите в 
професионалния живот. За тази цел трябва да бъдат предоставени 
умения, знания и информация. 

 

Съдържанието на електронното обучение трябва да бъде 

сегментирано, за да се улесни усвояването на нови знания и да се 

позволи гъвкаво планиране на времето за обучение. 

Методите и техниките на обучение трябва да се използват творчески, 

за да се развие увлекателно и мотивиращо учебно преживяване. 

 

Необходимо е често взаимодействие с обучаемите, за да се поддържа 

вниманието и да се насърчава ученето. 

 

Курсовете със самостоятелно определяне на темпото трябва да могат 
да се персонализират, за да отразяват интересите и нуждите на 
обучаемите; в курсовете, водени от инструктори, преподавателите и 
фасилитаторите трябва да могат да следят индивидуално напредъка 
и представянето на обучаемите. 
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СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ  

Смесеното обучение съчетава различни средства за обучение (напр. технологии, дейности и събития), за да 

създаде оптимална програма за обучение за конкретна аудитория. Терминът „смесено“ означава, че 

традиционното обучение, водено от инструктор, се допълва с електронни формати.11 

1. Модел на програмния поток: Учебните дейности са организирани в линеен, последователен 

ред и обучаемите имат крайни срокове за изпълнение на различните задачи; това е подобно 

на традиционното обучение, но някои от дейностите се провеждат онлайн. 

2. Модел „Център и лъчи“: Осигурен е основен курс (електронен или присъствен) и са налични 

набор от допълнителни материали за затвърждаване на основния курс; тези материали не 

са задължителни и не са планирани. 

За да се оптимизират усилията за изготвяне на курсове за електронно обучение, материалите, предназначени 

за електронно обучение, може да бъдат адаптирани и използвани повторно от обучителите в сесии в класната 

стая и обучителни семинари. Медийни елементи, като илюстрации и диаграми, както и текстово съдържание, 

може да се използват повторно за създаване на презентации за обучители и материали за обучаеми. 

Пример за смесено обучение:      

Добрата разработка и планиране, макар и от решаващо значение за всеки тип програма за обучение, са още 

по-важни за проектите за електронно обучение. При традиционното обучение най-значимото усилие е 

предоставянето на обучителни сесии, докато при електронното обучение това е подборът и разработването 

на структурирани материали, които трябва да бъдат самостоятелни и да могат да се използват многократно, 

без да се правят текущи корекции. 

ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  

Традиционното обучение се провежда в класна стая. Налице е обучител, който модерира и регулира потока 

от информация и знания. След това обучителят очаква служителите да задълбочат знанията си чрез писмени 

упражнения у дома. В днешно време технологиите се включват все повече и повече в класната стая. Когато 

става въпрос за присъствено обучение обаче, основният източник на информация все още е обучителят. 

Обучението в класна стая помага на учениците и учителите да се опознаят по-добре. Това позволява на 

преподавателите да познават обучаемите и да оценяват по-добре техните силни и слаби страни, да действат 

като ментори и да ги насочват относно техните професионални възможности. 

                                                                 

11 Bersin J. (2004). The Blended Learning Book. San Francisco: Pfeiffer. 
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В традиционна класна стая обучаемите могат директно да споделят своите възгледи и да изяснят въпросите 

си с преподавателя, като по този начин получават отговор на въпросите си веднага. Тук фокусът е основно 

върху обучението в класната стая, което е много ограничено до предварително определен срок и конкретно 

място, където обучаемите трябва да присъстват на лекцията. От тях се изисква да се присъединят към 

груповите дискусии и да дадат своя принос, както и да участват във всички групови дейности. Това ги прави 

по-социални и проактивни, а и когато преподавател води всичко, целият учебен процес е в контролирана 

среда. 

В обобщение, традиционното обучение представлява следното: 

1. Типични взаимодействия лице в лице, които се случват присъствено на място.  

2. Случва се в ситуации, в които обучаемите се учат основно от преподавателя („мъдреца на сцената“) 

и/или от ресурси като книги, списания и аудио и видео записи.  

3. Това се отнася до обучение, базирано на лекции, при което преподавателите изнасят уроци на 

обучаемите.  

4. Учене, водено от учителя, в среда, където провеждането на курса е чрез взаимодействие лице в лице. 

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ТРАДИЦИОННОТО И ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ  

Най-лесният начин да видите предимствата и недостатъците на онлайн обучението и традиционното 

обучение е да сравните двата подхода:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн обучение Традиционно обучение 

Случва се онлайн Случва се офлайн 

По всяко време, на всяко място Задължителен график и място - затворена система, 

Гъвкаво темпо Наложено темпо 

Сами Заедно с колегите 

Насърчава независим стил на учене Учене от и един с друг 

ОНЛАЙН 

ОБУЧЕНИЕ 

ТРАДИЦИОННО 

ОБУЧЕНИЕ 
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Основният източник на информация е онлайн 
съдържанието 

Основният източник на информация е 
преподавателят 

Ограничено взаимодействие 
Обширно взаимодействие между обучители и 
колеги 

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ TRANSIT  

Участниците ще придобият задълбочени знания за технологичните и бизнес възможности за използване на 

анализ на големи данни и изкуствен интелект, Индустрия 4.0, дигитална сигурност, разработване на нови 

бизнес модели, отворени иновации и комуникация и ориентирано към хората развитие. 

По време на подготовката на учебния материал през последните 2 години настъпиха промени, които 

фундаментално засегнаха образователните възможности. Пандемията, причинена от COVID-19, постави 

използването на онлайн средата на преден план.  

Методологията на преподаване в онлайн среда се различава от традиционните методи на обучение в много 

отношения. 

За да може учебният материал, разработен по проекта, да има резултат и в двете среди (онлайн-офлайн), 

събрахме най-важните методологични знания за техниките, които да се прилагат в онлайн света. 

ОНЛАЙН КУРСОВЕ И ОБУЧИТЕЛНИ СЕСИИ  

Използването на фасилитаторски техники е от полза за онлайн курсовете и виртуалните обучителни сесии и 

може да Ви помогне да добавите стойност към Вашето предложение на пазара на онлайн курсове. Това е 

наситен пазар, така че предоставянето на внимателно написани и добре фасилитирани сесии наистина може 

да Ви помогне да се откроите! 

Провеждането на курсове или обучение за Вашия дистанционен екип вероятно включва много асинхронно 

обучение и използване на инструменти за сътрудничество. Някои онлайн курсове могат да се предоставят 

изцяло при поискване, с предварително записани материали и софтуер за обучение. Знаете какво е правилно 

за Вашата аудитория и обучението, което се предоставя, но винаги има полза от подробно обсъждане на 

концепции с екип в реално време или предоставянето на последващи присъствени сесии. 

Важно е компонентите в реално време на всички сесии, което провеждате, да са добре фасилитирани и 

проектирани – с ограничено присъствено време, всяка възможност за връзка е от значение и може да бъде 

разликата между успешен и неуспешен курс на обучение.  

КАКВИ СА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВИРТУАЛЕН РАБОТЕН СЕМИНАР?  

Работата от разстояние по всеки проект или задача има своите предизвикателства. Всички виртуални екипи 

имат набор от най-добри практики, които използват, за да направят работните си дни по-ефективни, 

независимо дали това включва използването на инструменти за сътрудничество или добре разработени 

работни процеси. 

Работните семинари предполагат усилена съвместна работа и изискват разнообразни техники и процеси, за 

да бъдат ефективни. Но как функционират те в онлайн пространството или от разстояние? Да разгледаме 

предизвикателствата при провеждането на дистанционни срещи или виртуални семинари и обучения, които 

трябва да вземете предвид, когато планирате и провеждате своя онлайн работен семинар.  



 

  

 

   37 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ  

Действителността е, че при работа от разстояние и провеждането на онлайн семинар или виртуална среща 

хората понякога имат проблеми с връзката или технически проблеми. Лошото аудио или видео оборудване, 

качеството на интернет връзката или шумните работни пространства могат да допринесат за понижаване на 

качеството на Вашия дигитален работен семинар. 

Това е предизвикателство, което никога не може да бъде напълно смекчено, въпреки че можете да 

предприемете стъпки, за да предотвратите или ограничите въздействието на технически проблеми върху 

Вашия дистанционен семинар. Дайте на хората ясен съвет от какво се нуждаят за срещата и достатъчно 

предизвестие, за да могат да работят от някъде с добра интернет връзка и оборудването им да работи 

нормално. 

Ако планирате да провеждате редовни онлайн срещи с Вашите колеги, предприемете действия в 

организацията, за да помогнете за осигуряването на подходящо оборудване за всички колеги, които работят 

от разстояние. Подобряването на качеството на звука и ограничаването на външния шум може да гарантира, 

че срещата ще протече безпроблемно. 

Добре е ясно да съобщите всички допълнителни нужди – софтуер, връзки за срещи или изисквания, 

достатъчно време преди семинара или срещата. Ако хората трябва да се научат да боравят с инструмент, за 

да допринесат за срещата или да създадат вход в ново приложение за видеоконференции, уверете се, че това 

е направено преди семинара. Ако трябва да отделите петнадесет минути в началото на семинара, за да 

помогнете на всички да се свържат, това може да провали графика Ви или да убие инерцията на семинара.  

ЛИПСА НА СПОДЕЛЕНО ВИЗУАЛНО ПРОСТРАНСТВО  

Използването на бели дъски и флипчартове за илюстриране на ключови концепции и заключения, 

използването на много лепящи бележки и подпомагането на група да създаде свои собствени ресурси или 

прототипи на хартия са основни инструменти в семинарите на живо. Тези ресурси често се оставят на видно 

място по време на сесията, за да се използват отново в по-късни упражнения или за 

обсъждания/обмисляне. 

Единствените ограничения за създаването и показването им в обстановка на живо е пространството на 

стената или ресурсите – възможността да се разхождате и да се движите между групирано съдържание е 

огромен бонус към средата на срещи на живо. В онлайн среда дистанционните фасилитатори трябва да 

отделят много повече внимание как използват наличното пространство и броя на материалите или 

разпечатките, които решат да предоставят. Малко вероятно е ако помолите отдалечен участник да гледа 

споделен екран, да направи справка с документ и да участва в споделена бяла дъска, това да бъде 

продуктивно. 

Има много онлайн инструменти, които можете да използвате, за да създадете споделени визуални 

пространства за Вашия онлайн семинар или дистанционна среща, но имайте предвид ефектите от 

визуалното претоварване или разсейването, до които може да доведе използването на всички тези 

инструменти.  

КОМУНИКАЦИЯТА ВЪРВИ ПО-БАВНО  
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Дори в най-добре структурираната онлайн среща или дистанционен семинар, говоренето един през друг и 

комуникационният поток могат да бъдат предизвикателство. 

В онлайн чатовете липсват невербалните знаци, които всички излъчваме и получаваме в реалния живот, 

които ни позволяват да знаем по-точно кога/как да реагираме в текущия разговор. Освен това, технически 

проблеми, големи групи или качеството на звука също могат да забавят комуникационния процес по време 

на семинара.  

Това предизвикателство е преодолимо в дистанционните семинари и онлайн срещи. Ограничаването на 

разговора по време на някои сегменти, позволяването на всеки да говори за ограничен период от време 

или карането на хората да задават въпроси в текстов чат, преди фасилитаторът да избере към кого да се 

обърне, може да бъде ефективно. 

Размерът на групата, форматът на семинара и техническата стабилност на всеки участник може да определи 

кой подход е най-добрият, когато става въпрос за решаване на този проблем. 

Когато разработвате семинара, опитайте да включите методи, които изискват по-малко чат на живо и 

повече индивидуална мозъчна атака и работа в малки групи, или използвайте практически дейности като 

гласуване с точки, за да ограничите ефективно времето и да сведете до минимум дискусии, които не са по 

темата. 

АНГАЖИРАНОСТ  

От ключово значение за успеха на семинара е степента на активно участие и внимание на присъстващите. 

Точно това е ролята на фасилитатора - разработване на увлекателни процеси и използването на техники, 

които помагат за въвличането на всички в стаята. 

При виртуални срещи и дистанционни семинари, ангажираността може да е предизвикателство. Ако 

семинарът е хаотично организиран и включва няколко часа презентации без никакви дейности или добре 

планиран процес, хората бързо ще се отегчат или разсеят. 

Участниците от разстояние могат да бъдат разсеяни от това, което се случва на другия им екран или от 

физическата им среда, така че е важно да се договорите за основните правила, така че да задържите 

концентрацията на участниците, точно както при среща на живо. 

Ключът към постигане на ангажираност в дистанционен семинар е да се планира процес, който е 

интерактивен, разнообразен и съобразен с Вашите екипи. Използвайте задачи и техники, които упражняват 

както творчески, така и критичен подход, точно както бихте направили при семинар на живо.  

МАЛКИ ГРУПИ ЗА ДИСКУСИИ  

Печеливша нагласа за дизайн и провеждане на дистанционно обучение е да се пресъздаде възможно в най-

голяма степен преживяването на семинара на живо.  

Всички тези възможности за общуване в различни по размер групи допринасят за успеха на семинара, 

особено ако е продължителен, и разнообразието ще е от полза за групата. Това не е лесно да се постигне 

при дистанционен семинар и трябва да се има предвид още в началото на процеса на неговата подготовка.  



 

  

 

   39 

Не забравяйте, че дистанционните семинари не позволяват същото ниво на невербална комуникация като 

срещите на живо: разчитането на езика на тялото, например, е трудно или невъзможно за постигане 

онлайн. Неформалните разговори по време на почивка или разделянето на по-малки групи също се 

осъществяват по-трудно. 

Предизвикателството тук е как да се намери място в програмата за такива сесии и дискусии в малки групи и 

как да се приложат на практика. 

Zoom, например, поддържа сесии в малки групи (breakout rooms), а друг вариант е да поддържате няколко 

малки стаи за срещи на Вашия софтуер за видеоконференции. Това може да бъде тромаво и има очевиден 

проблем с преминаването на екипи в малки групи и последващото им събиране отново.  

ОПРЕДЕЛЕТЕ ЦЕЛИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ, КАТО ИМАТЕ ПРЕДВИД ОГРАНИЧЕНИЯТА И ПОЛЗИТЕ ОТ 

ДИСТАНЦИОННОТО ПРОВЕЖДАНЕ  

Всеки работен семинар трябва да е с определени цели и резултати – те трябва да бъдат обсъдени и 

замислени с оглед на предизвикателствата и ползите от дистанционната съвместна работа. Срещата за 

съгласуване има различни цели от семинара за решаване на проблеми или етапа на дизайн, и въпреки че 

всички те са постижими в дистанционна среда, постигането на желаните резултати може да изисква 

различни подходи или да трябва да бъде адаптирано.  

ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩИ ДЕЙНОСТИ  

Процесът на фасилитиране често изисква включването на няколко упражнения или дейности, които да 

водят екипите през даден процес ефективно и да ги накарат да мислят по иновативен или творчески 

начини. Упражненията, игрите и методите са страхотни, но не забравяйте, че това, което има ефект при 

семинар на живо, може да не дава резултат онлайн. Игрите в големи групи, които изискват всички да са в 

една стая и да се движат, очевидно не са приложими за дистанционен семинар, но някои упражнения не са 

толкова ясно очертани. 

Упражненията, които изискват дискусии в големи групи, може да не протекат гладко в онлайн среда, а 

сесиите в малки групи могат да бъдат трудни за фасилитиране и преминаване между тях като фасилитатор. 

Самостоятелната работа с кратки презентации и групова обратна връзка може да бъде много ефективна. 

Въпреки че намирането на точните упражнения за дистанционни семинари може да бъде трудно, те все пак 

могат да бъдат от ключово значение за успеха на семинара – просто трябва да бъдат внимателно избрани и 

адаптирани за дистанционни екипи. 

Не забравяйте, че задачите често отнемат повече време в онлайн семинар и това трябва да бъде взето 

предвид при планирането му. Даването на инструкции също може да бъде по-трудно – опитайте да 

използвате дистанционни дейности и упражнения, които са прости и лесни за обяснение. Ако упражнението 

изисква рисуване или използване на химикалки и хартия, не забравяйте да съобщите това преди семинара.  

СЪЗДАЙТЕ УДОБЕН ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАФИК  

Онлайн срещите често са уморителни, а седенето пред екрана на компютъра с часове без почивка може да 

убие всякакъв ентусиазъм. Създайте график с много почивки и комбинация от задачи, които поддържат 

хората свежи. 
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Опитайте се да включите възможности да се отдалечите от компютъра и да се раздвижите. Наистина 

обмислете кое е най-важно в програмата на Вашия дистанционен семинар и го направете щадящ. По 

мнението на много фасилитатори, онлайн семинарите трябва по замисъл да бъдат по-кратки от семинарите 

на живо и затова може да е подходящо да проведете поредица от семинари или дистанционни срещи, за да 

постигнете целите си, без да изтощавате психически участниците.  

ВНИМАТЕЛНО ОБМИСЛЕТЕ  ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ АСПЕКТИ  

Вероятно е да възникнат технически проблеми и въпреки че не трябва да позволявате сесията Ви да бъде 

продиктувана от тях, струва си да планирате предварително появата на такива проблеми. 

Изпратете техническите изисквания на семинара или срещата на участниците доста по-рано. Изпратете 

напомняне в деня на срещата, но все пак подгответе програмата с няколко минути излишък за закъснели 

пристигащи. Подгответе резервни варианти за технически сложни упражнения или намерете по-лесни за 

изпълнение алтернативи. 

Ако провеждате хибридна среща и имате много групи на живо на различни места, помислете дали да не 

включите някой, който да Ви помогне с техническите аспекти, за да можете да се съсредоточите върху 

фасилитирането. Проверете цялото си оборудване и софтуер преди семинара. Ако батерията на безжичния 

Ви микрофон се изтощи или Ви се наложи да актуализирате софтуер по време на срещата, определено ще 

се почувствате неудобно. Като предвидите техническите аспекти в етапа на дизайн и планиране, може да се 

уверите, че няма да се натъкнете на проблеми по-късно. 

НЕ УСЛОЖНЯВАЙТЕ НЕЩАТА  

Повечето от нещата, които бихте направили в традиционен работен семинар, стават малко по-трудни в 

дистанционна среда. Това важи независимо дали става въпрос за фасилитиране на групова дискусия, 

участие в упражнения, игри, разчупване на атмосферата, или обясняване на нов продукт или инструмент.  
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СЪВЕТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВИРТУАЛЕН СЕМИНАР  

ПРАВЕТЕ РЕДОВНИ ПОЧИВКИ  

Продължителното гледане в монитора често изисква повече психическа енергия от присъствените срещи. 

Когато работите онлайн, може лесно да загубите представа за времето и да не се откъснете от екрана дълго 

време. Планирайте програмата така, че да включва 

редовни почивки и не се изкушавайте да ги 

пропускате. Като дадете на екипа време да възстанови 

силите си, спомагате за ефективността на семинара. 

При присъствените семинари, почивките често са на 

два-три часа. При дистанционен семинар, може да са 

необходими по-чести почивки. Съобщете ясно, че 

няма проблем някой да си вземе кратка почивка при 

необходимост! 

Струва си да се отбележи, че използването на онлайн 

енергизиращи дейности и комбинация от групови 

дискусии и самостоятелни дейности също може да 

облекчи умората, която може да настъпи по време на 

онлайн сесия. 

Насърчете участниците си да се отдалечат от 

компютъра по време на почивка. Излезте навън, медитирайте или хапнете нещо – каквото и да е, мозъкът 

трябва да почине, за да е успешен семинарът и всички да са в добра форма.  

НАКАРАЙТЕ ВСИЧКИ ДА СА С ВКЛЮЧЕНИ КАМЕРИ  

Ефективната комуникация не се състои само от думи – езикът на тялото, лицевите знаци и гласовото 

успокоение са фактор за воденето на продуктивни дискусии.   

Ако всички са с включени камери и се виждат, то ще успеете да увеличите ангажираността в семинара и да 

помогнете на хората да се чувстват свързани. 

Не забравяйте, че за да улесните това, трябва да уведомите участниците, че то се очаква от тях и да се 

подготвят по съответния начин, така че да се чувстват комфортно. 

Това не означава да порицавате хората, работещи от вкъщи, заради децата или домашните им любимци, 

които влизат, а да ги посъветвате да предприемат стъпки, така че семинарът да бъде продуктивен. 

Във всяка работна ситуация има вероятност за възникване на непредвидени и извънредни обстоятелства 

или нови работни договорености и тогава е важно да бъдете внимателни и съпричастни. 

БЪДЕТЕ ВЕЖЛИВИ  

В тази връзка, важно е да имате предвид, че онлайн семинарите и работата от разстояние е новост за много 

от хората. Работата в традиционни условия има свои собствени правила и етикет и за тях може да е трудно 

да свикнат с работата от вкъщи и участието в онлайн срещи. 

ОНЛАЙН 

СЕМИНАР 
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Бъдете вежливи, внимателни и търпеливи. Разбирането на това, какво изискват онлайн срещите и 

семинарите отнема време. Предоставянето на всички инструменти, от които хората се нуждаят, и ясно 

формулираните Ви очаквания са едно страхотно начало, но не забравяйте да бъдете съпричастни. 

Бъдете за пример, признайте трудността или странността и продължете напред заедно. След като свикнете, 

дистанционната работа и онлайн срещите могат да бъдат ефективни за всички – в периода на адаптация, 

опитайте се да бъдете мили и състрадателни. 

ЕДНО УСТРОЙСТВО НА ЧОВЕК, КОГАТО Е ВЪЗМОЖНО  

Доколкото е възможно, уверете се, че всеки участник има собствено устройство. Това би осигурило 

възможността да участва в канала за чат и да задава въпроси, да вижда ясно необходимите слайдове или 

материали и да може да се заглуши, когато е необходимо. 

Едно устройство означава, че можете по-ясно да управлявате отделните слушатели и техният визуален 

профил, когато говорят, ще бъде по-фокусиран. Ако семинарът изисква индивидуална работа, това може да 

е необходимост. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА  

Повечето инструменти за онлайн срещи позволяват на администратора да контролира звука на отделните 

участници. Въпреки че си струва да помолите участниците сами да регулират звука си, да заглушават 

микрофоните си, когато не говорят, да проявяват уважение и да ограничават едновременното говорене с 

други, добра идея е да разполагате с инструментите за заглушаване на всички и контрол на звука в стаята. 

Доброто фасилитиране е свързано с управлението на групата чрез процес и фасилитиране на ефективната 

комуникация – възможността да направите това бързо и ефективно може да помогне да се гарантира успехът 

на семинара. 

ВКЛЮЧВАЙТЕ УЧАСТНИЦИТЕ В ПО -ГОЛЕМИ ДИСКУСИИ, КОГАТО Е ПОДХОДЯЩО  

Работните семинари представляват процес на сътрудничество и трябва да бъдат разработени с идеята за 

ангажиране и приобщаване на всички участници. Почти естествено е, че по време на дистанционния семинар 

Вашите участници ще говорят и ще споделят неща с групата, но помислете как бихте искали те да направят 

това. 

Всички да говорят наведнъж не е ефективна стратегия, така че помислете за използване на текстов чат за 

филтриране на въпроси и накарайте модератор да предаде най-прозорливите, за да ги обсъди групата. Когато 

провеждате групови дискусии на живо, където всеки говори, уверете се, че следвате необходимата времева 

структура.  

ОСИГУРЕТЕ ЯСНОТА НА ВСЕКИ ЕТАП  

Упражненията и дейностите са фундаментална част от много семинари и групови процеси. Включването на 

комбинация от различни дейности при фасилитиране от разстояние също може да помогне за поддържането 

на онлайн група, ангажирана и заредена с енергия. 
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ПРИДЪРЖАЙТЕ СЕ КЪМ ГРАФИКА И ПОМИСЛЕТЕ ДАЛИ ДА НЕ ОПРЕДЕЛИТЕ  СТРОГИ ВРЕМЕВИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ  

Спазването на графика винаги е проблематично, но в онлайн среда това е особено валидно. Без надлежно 

обмисляне на структурата и стила на фасилитиране, възможно е неструктурираните разговори да продължат 

и да разсеят цялата група. 

Поставете ясни времеви граници за дейностите и дискусиите, така че хората да не губят концентрация. 

Определете ясно основните правила за дискусиите така, че хората да не се разсейват. Използвайте канали за 

текстов чат или методи като кратка обратна връзка, за да намерите баланса между това да позволите на всеки 

да говори и да напредва семинарът.  

ИЗПОЛЗВАЙТЕ АНКЕТИ И  АНОНИМНО ГЛАСУВАНЕ  

Използването на анкети може да бъде добър начин да получите необходимата обратна връзка бързо и 

ефективно. Дистанционното фасилитиране често изисква да опростите и преработите части от присъствения 

процес, за да бъдете по-ефективни в среда в реално време. 

Някои аспекти на онлайн семинара са еднакви с тези при присъствения, докато други просто отнемат твърде 

много време или изискват преосмисляне, за да бъдат ефективни в онлайн среда. 

От огромно значение е да улесните приноса и сътрудничеството на екипа без да боксувате на едно място. 

Използвайте онлайн инструменти като онлайн анкети, за да направите процеса по-ефективен и помислете 

дали да не разрешите анонимно гласуване, ако е трудно да накарате хората да изкажат мнението си.  

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА TRANSIT  

Програмата се подпомага от мултимедия и дигитално образование и се състои от три основни модула: 

1. Модул 1. Иновативно мислене 

2. Модул 2. Мотивация 

3. Модул 3: Техническо сътрудничество 

Съществуват много подходи за обучаемите, някои от които са: 

1. Кратки учебни единици от 10-15 минути – препоръчват се за ежедневна употреба (наричани 

„Микрообучение“) 

2. Учебни единици от 1-2 часа - препоръчват се за седмична употреба (наричани електронно обучение) 

МОДУЛ 1 

Иновативно 

мислене 

МОДУЛ 2 

Мотивация 

МОДУЛ 3 

Техническо 

сътрудничество 
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3. Традиционно обучение, допълнено с онлайн платформа за обучение в „смесено“ обучение 

(традиционно обучение) 

В зависимост от времето на обучаемия, наличността, стила на учене, поколението и т.н., обучаемият сам 

избира учебната си пътека.  

По проекта TransIT беше 

разработено ново обучително 

решение, което прави възможно 

индивидуалното определяне и 

избор на ритъма на учене, чрез 

удобна за потребителя учебна 

среда, където хората могат да 

адаптират обучението спрямо 

своите възможности, навици и 

нужди.  

В съответствие с практическия 

подход на ръководството, 

платформата е организирана в три 

различни учебни пътеки: Микрообучение, електронно обучение и традиционно обучение.  

В следващата глава е представена употребата на TransIT платформата. 

ПЛАТФОРМА TRANSIT 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  

 

Изисква се регистрация за достъп до платформата. 

Изберете Регистрация в горния ляв ъгъл на екрана, до 

Език. Попълнете имейл адрес и парола и натиснете 

„приемам“ за ОРЗД (GDPR). 

Като изберете Ръководство, ще бъдете пренасочени към 

това ръководство за образователната платформа TransIT, 

което ще Ви помогне с навигацията в платформата.  
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Ако сте забравили паролата си, може да изберете Забравена парола? в частта Вход.  

Изберете Вход след като се регистрирате и влезте в платформата. 
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НАВИГАЦИЯ  

Когато влезете в платформата може да изберете между трите учебни пътеки или да прегледате архивите, 

като изберете лилавата икона Архиви [The Archives] в горния десен ъгъл на екрана. 

Излезте [Logout] като изберете съответния бутон в горния ляв ъгъл. 

МИКРООБУЧЕНИЕ  

Тази пътека предлага серия от кратки анимации относно учебните материали TransIT. Анимациите са кратки, 

(1-2 минути), ясни и демонстрират същността на всяка глава. Всяка анимация е видима в рамките на сфера 

[ORB], дигитална капсула вдясно на екрана. Основната тема на всяка анимация в сферите е видима под 

капсулите. Когато ги изберете се появява начално меню с още информация преди да започне анимацията. 
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Натиснете Старт [Start], за да започне видеото. Натиснете Изход [Exit] по всяко време, когато решите да се 

върнете към предишното меню.  

  

Това е менюто на отворена сфера.  
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ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ  

Тази пътека е модулен подход, при който обучаемите избират от трите основни теми (Иновативно мислене, 

Мотивация, Техническо сътрудничество) и откриват съдържанието им чрез серия от уроци. Пътеката се 

предлага и с набор от инструменти за самооценка, за да осигури необходимата обратна връзка при 

завършване на обучителния модул.  

 

 

 

 

Изберете произволно заглавие на глава от падащото меню вляво на екрана, което след това отваря други 

подтеми.  

Натиснете Изход [Exit] по всяко време, когато решите да се върнете на менюто за избор на пътека.  

  

Въпросниците за самооценка са налични по всяко 

време. Препоръчително е обаче да проучите главите, 

преди да се опитате да попълните въпросниците, тъй 

като по този начин те ще станат значително по-лесни. 
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ИНДИВИДУАЛНО УЧЕНЕ  

На тези, които предпочитат пълен контрол над учебния процес, индивидуалната пътека предлага всички 

учебни материали TransIt, без много насоки. Тази пътека съдържа достъп до целите три основни глави, 

инструменти за самооценка и помощни материали за цялостното обучение.  

Последващите менюта изглеждат почти идентично. Изберете една от трите картинки за достъп до 

съответната глава. Последващото меню съдържа три бутона за действие. Те са описани по-долу. 

  
I. II. III. 
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Първият бутон за действие предоставя достъп до избраната глава, която се появява в PDF формат след като 

натиснете иконата. Инструментите за самооценка и помощните материали са достъпни по подобен начин. 

Натиснете Изход по всяко време, когато решите да се върнете на менюто за избор на пътека. Натиснете Назад, 

за да се върнете на меню ИЗБОР НА ГЛАВА [SELECT A CHAPTER]. 
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АРХИВИ  

При влизане в платформата за първи път, епизод от основната сюжетна линия на TransIT вселената посреща 

посетителите. Тази конкретна история е само началото, тъй като няколко глави са разпръснати из 

платформата и чакат да бъдат разкрити. Всяка натрупана история се поставя в лилава папка и се съхранява в 

Архивите. 

Натиснете бутона за действие Архиви, който се появява в горния десен ъгъл на екрана ИЗБОР НА ГЛАВА, за да 

отидете до архивите. 
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Изскачащо съобщение предупреждава потребителя, когато е открита нова част от системата от знания. 

Отидете до Архиви, за да видите отключената глава. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В рамките на този проект подготвихме интересен материал, който може да бъде усвоен чрез иновативна и 

лесна за употреба платформа.  

Платформата е оптимизирана да предлага 3 различни учебни пътеки:  
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1. Микрообучение 

2. Електронно обучение 

3. Традиционно обучение 

Платформата и материалът могат да се използват по различни начини, като всеки от преподавателите или 

самостоятелните учащи може да избере по какъв начин и кой път да използва, за да научи нещо ново; ето 

някои предложени педагогически методологии:  

Дневна времева структура (15 минути) – онлайн индивидуално учене 

• Микрообучение (напр. видео, инфографики)  

• Игровизация 

• Фото език 

• Упражняване на пълно съзнание 

Седмична времева структура (2 часа) – онлайн индивидуално учене 

• Обучение, базирано на сценарии  

• Игровизация 

Месечна времева структура (1 ден) - смесено обучение 

• Обучение, базирано на сценарии 

• Технологично подпомагано обучение 

• Обучение, базирано на игри 

• Обучение, базирано на задачи  

• Добри практики 

• Педагогически, психологически съвети  

Обучителните материали са подготвени за онлайн платформата за обучение в рамките на хоризонталния 

методически подход от горните педагогически подходи.  
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