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Подготовка и определяне на цели



Дискусия на 
тема 
“Електронно 
обучение”

• Електронното обучение е 
предоставяне на  обучение чрез 
цифрови ресурси.

•Осъществява се чрез електронни 
устройства като компютри, таблети и 
дори клетъчни телефони, които са 
свързани към интернет.

•Използва се при дистанционно 
обучение.

• Твърди умения към меки умения.



Видове онлайн обучения

Онлайн обучението в реално време

Електронно обучение

Смесено обучение



Начини за 
предоставяне 
на 
електронно 
обучение

•Курс

•Уебинар

•Уебсайтове

•Блог

•Влог

•Подкаст

• Електронни книги

•Социална медия



Ползи от обучението в 
електронна среда

• Гъвкавост

• Възможност за персонализиране

• По-голям обхват

• По-малко разходи

• Ефективност



Възможни 
грешки при 
електронното 
обучение

•При смяна на присъствено с онлайн 
обучение

•Когнитивно претоварване 

•Липса на ясни учебни цели

•Липса на идентичност на курса

•Сложност при навигация

•Несъответствие на съдържанието





Предимства на смесено(хибридно) 
обучение



Мозъчна атака
С въведението да се 
грабне вниманието.

Учениците да бъдат 
ангажирани.

Получаване на 
обратна връзка как 
се справя ученикът?

дигитален таймер - линк: https://www.online-stopwatch.com/

https://www.online-stopwatch.com/


Тенденции в 
електронното 
обучение
•Геймификация

•Хибридно обучение

•Микро обучение

•Виртуална реалност

•Социално обучение



Интерактивни 
приложения

•Wooclap

•Quizizz

•Mentimeter

•  Anton

•Mote

•Alternative.me

•LearningApps

•  Canva

•  Kahoot

•  Miro

•  Vocaroo

•  Edpuzzle

•  Quizlet

•  Coggle

https://www.wooclap.com/
https://quizizz.com/
https://www.mentimeter.com/
https://anton.app/en_us/
https://chrome.google.com/webstore/detail/mote-voice-notes-feedback/ajphlblkfpppdpkgokiejbjfohfohhmk
https://alternative.me/
https://learningapps.org/
https://www.canva.com/
http://kahoot.com
https://miro.com/
https://vocaroo.com/
https://edpuzzle.com/
http://quizlet.com
https://coggle.it/


Приложения за работа с видеоклипове

•Screencast

•Powtoon

•Loom
 

http://screencast
https://www.powtoon.com/
https://www.loom.com/


Обобщение
• Тенденции в 

електронното обучение

• Успехът на 
видеоклиповете

• Приложения, 
уебсайтове и 
инструменти



Системи за 
управление на 

обучението 

Learning management system (LMS) -  онлайн 
софтуер, използван за създаване, доставяне, 
проследяване и отчитане на конкретен учебен 
процес.

https://www.techtarget.com/searchcio/definition/learning-management-system


Нeобходимост от познаване на:

• Learning management system -LMS

• Schoology, Moodle

• Course management system (CMS)

• Student information system (SIS)

• Google Classroom

https://www.youtube.com/watch?v=uqc1xE2H9Wg
https://www.youtube.com/watch?v=O0gXYFs-vUk
https://www.edapp.com/blog/course-management-systems/
https://www.g2.com/categories/student-information-systems-sis


Функционалности на LMS

Създаване и 
предоставяне на 
образователно 
съдържание

Оценяване на 
учениците и анализ 
на техните резултати

Проследяване на 
напредъка 

Сътрудничество
по проекти

Правейки обучението 
по-интерактивно и 
ангажиращо



Обобщена 
информация от 
потребители, 
използващи LMS

• По-висок процент  ангажираност сред 
учащите

• Отчитане на по-високи постижения

• Развитие на по-добри умения за 
комуникация и сътрудничество

• По-голяма достъпност и гъвкавост на 
обучението

• Спестяване на време за учебни дейности

• По-ниски разходи



Критерии при 
избор на LMS

Удобен за потребителя интерфейс

Управление на курсове и каталог

Отчети и анализи

Възможност за осигуряване на различни 
учебни преживявания

Интегриране с трети страни като Google 
Drive или Office 365

Лесна за използване

Автоматизация





А вие открихте ли  
предимства на LMS?



Предимства на системите за управление 
обучението

• възможност за наблюдение на напредъка и ефективността на 

потребителите;

• повишена достъпност на електронното обучение;

• възможност за персонализиране;

• възможност за лесно и ефективно актуализиране на модули и 

дейности за електронно обучение;

• онлайн обучението и учебните материали се разпространяват 

ефективно; 

• използването на автоматизация; 



Доказателство ли са LMS за предстоящите тенденции в 
електронното обучение ?

Възможно ли е да се наложи смесено обучение?



Ключови модели на 
смесеното обучение



Модели на 
смесено 
обучение

https://www.youtube.com/watch?v=-YhjgcpHqnQ
https://www.youtube.com/watch?v=-YhjgcpHqnQ
https://www.youtube.com/watch?v=-YhjgcpHqnQ


Ротационен модел на смесено обучение

При ротационния модел учениците се редуват по фиксиран 
график между модалностите на обучение, от които  поне един  
се провежда онлайн



Ротация на станция в класната стая

https://www.youtube.com/watch?v=oY5iXxqe_WU&t=166s




Лабораторна ротация

https://www.youtube.com/watch?v=AcYTz19HduU&t=29s


Индивидуална ротация

https://www.youtube.com/watch?v=UIZLrE1rNys


Обърната класна стая

https://www.youtube.com/watch?v=10IrShX_v2Q


Гъвкав модел на смесено обучение

● По-голямата част от обучението се случва 
онлайн, но има случаи, когато е необходима 
допълнителна подкрепа  от учител присъствено.

● Учениците имат повече контрол върху 
обучението си и сами избират темпото.

● Учителят може да улесни групови проекти или да 
осигури индивидуално обучение.

● Учениците могат да имат персонализиран 
график.

https://www.youtube.com/watch?v=YpGo1DCDZuw


А ла карт модел

● Най-популярен е в гимназиите.

● Учениците получават един или повече курсове 

онлайн.

● Останалите курсове се вземат присъствено в 

училище.

● Прилага се за ученици, които трябва да 

държат изпити за корекция на оценки.

● Помага на учениците да вземат класове, които 

не са налични в съответното училище

https://www.youtube.com/watch?v=adqwaFlEDQ4


Обогатен виртуален модел

• Подобен на модела на обърнатата класна стая

• Достъп до съдържание онлайн

• Рядко присъствие в училище

• Подобно на a la carte model - цели курсове се провеждат 

онлайн

• От време на време се присъства в училището

https://www.youtube.com/watch?v=G1WU9EKwYxE&t=14s




Dare to share…  Време за въпроси …

Тази публикация/съобщение отразява 
само личните виждания на своя автор и 
не дава право да бъде търсена 
отговорност на Комисията за 
използването на съдържащата се в нея 
информация.


