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Abstract: Online learning has the potential to overcome the geographic and demographic restrictions of the 
physical environment, as well as to improve the quality of learning content and pedagogical interaction. This 
explains the widespread penetration of technology into the traditional forms of education through the so-called 
blended learning – a pedagogical approach that combines the effectiveness and socialization opportunities of 
the classroom with the technologically enhanced active learning possibilities of the online environment. This 
report presents an author’s model of blended learning called a „Virtual Guest Teacher“ and the results of its pilot 
implementation in kindergarten during the school year 2016-2017. The model is based on the project-based 
learning approach supported by remote lecturers. Online teachers interact with the children in the traditional 
classroom through a virtual classroom. At the end of the pilot school year, the model implementation was 
assessed by the preschool teachers in expert evaluation forms according to predefined criteria. The collected data 
showed an increased interest in the learning content and raised children’s motivation for an active participation 
in the learning process. The report ends with conclusions and ideas for the future implementation of the model.

Keywords: blended learning, online learning, preschool, virtual classroom, distant teacher, project-based 
learning

Увод
Онлайн обучението е един от най-бързо разрастващите се сектори в сферата на образованието [1]. 

Това до голяма степен се дължи на способността на този тип обучение да преодолява редица географски 
и демографски ограничения на физическата среда, като едновременно с това осигурява условия за подо-
бряване качеството на учебното съдържание и педагогическото взаимодействие. Поради новите възмож-
ности, които предлагат, технологиите все повече навлизат и в традиционната учебна среда чрез т. нар. 
обучение от смесен тип (blended learning) – педагогически подход, който комбинира ефективността и со-
циалните ефекти на традиционната класна стая с технологично усъвършенстваните възможности за ак-
тивно учене на виртуалните учебни среди. Правилното съчетание на силните страни на традиционното и 
онлайн обучението в нов тип взаимодействие е свързано с прилагането на подходящи стратегии за реа-
лизация, както и дава възможност за трансформиране на образователните целите, ролите на участници-
те в процеса на обучение и организацията на учебната среда. 

В статията се представя авторски модел на обучение от смесен тип – „Виртуален учител на гости“ и 
резултатите от неговото пилотно приложение в детска градина през учебна 2016-2017 година. Моделът 
се реализира чрез прилагане на проектно-базирано обучение с помощта на дистанционни гост-лектори, 
които се включват в традиционна учебна среда в детската градина през синхронната виртуална учебна 
среда ВЕДАМО1

Дефиниция и особености на смесения тип обучение
Северноамериканският съвет за онлайн обучение (iNACOL) дефинира смесения тип обучение като 

подход, чрез който се осъществява взаимодействие между участниците в образователния процес при из-
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ползване на онлайн технологии в традиционната присъствена учебна среда, за разлика от онлайн обуче-
нието се случва изцяло формалната образователна среда и не предполага физическо присъствие от стра-
на на участниците [2]. 

Смесеният тип обучение следва да се разглежда като педагогически подход, който създава предпос-
тавки за ефективно съчетаване на традиционното присъствено взаимодействие в образователната сре-
да с технологично усъвършенстваните възможности за активно учене на онлайн средата. Подобни прак-
тики започват да навлизат в САЩ от края на 90-те години на 20 век [3]. По това време в традиционните 
училища започват да се създава онлайн съдържание и да се използват технологии в подкрепа на учеб-
ния процес. В този контекст, онлайн обучението възниква като решение на специфични проблеми, свър-
зани с осигуряване на възможности за обучение на хора в отдалечени райони, образователна, подкрепа 
на деца в риск и пр.

Съвременните научни изследвания показват, че смесеният тип обучение е един от най-ефективните 
[4]. Според проучване, проведено в САЩ през 2011 г. 76% от учителите-респонденти посочват, че смесе-
ният тип обучение е ползотворен за учениците, 59% отчитат повишена мотивация при учене в смесена 
среда[5]. 73% от преподавателите, участвали в изследване на американския „Център за дигитално обуче-
ние” през 2013 г., твърдят, че прилагането на смесено обучение води до повишена ангажираност от стра-
на на учениците [6]. Проучване, проведено от същия център през 2015 г. отчита, че 43% от учителите на 
деца от предучилищна възраст до 12 клас прилагат смесени модели на обучение, комбинирайки онлайн 
и традиционни учебни занятия [7]. 

Това показва, че смесеният тип обучение навлиза все по-успешно в образователната практика във 
всички етапи и степени на образованието, включително в предучилищното образование. Смесеният обу-
чителен подход има потенциал да трансформира педагогическото взаимодействие в следните направле-
ния: 

  Изграждане на личностно-ориентирана образователна среда, в която детето, с неговите уникални 
особености и потребности, е в центъра на педагогическото взаимодейстие.

  Нова роля на педагога – достъпът до съдържание, който предлагат технологиите, променя функци-
ята на педагога от единствен източник на информация към насочващ и подкрепящ децата в разгръ-
щането на техния потенциал.

  По-високо ниво на интерактивност в образователния процес.
  Създаване на условия за повишена мотивация, лична изява, креативност и активно участие на де-
тето в педагогическото взаимодействие.

Смесеният тип обучение използва предимствата и най-добрите компоненти на двата типа учебни 
среди – традиционна и виртуална. В контекста на педагогическото взаимодействие в предучилищното 
образование, ключовите ползи от смесения тип обучение могат да бъдат систематизирани по следния 
начин [8]: 

  Персонализиране и оптимизиране–технологиите дават възможност децата да ползват учебно съ-
държание, съобразено с тяхното ниво на компетентност, стил на учене и интереси. Персонализи-
рането на педагогическото взаимодействие може да направи ученето по-забавно и продуктивно. 
Това дава възможност и за по-точна обратна връзка за прогреса на децата в обучението, както и за 
по-регулярно информиране и включване на родителите в проследяването на напредъка на собст-
веното им дете. 

  По-консистентно и индивидуализирано взаимодействие – включването на елементи от онлайн 
обучението в традиционна образователна среда дава възможност за по-добра индивидуализация 
и гъвкавост във взаимодействието. Децата могат да усвояват дадено учебно съдържание със собст-
вен темп, да използват предпочитани модалности на взаимодействие, да получават честа и навре-
менна обратна връзка за своите постижения. 

  Личностно-ориентирано взаимодействие – онлайн обучението дава много повече възможности за 
отчитане на уникалните способности, потребности и интереси на всяко дете и ориентирането им 
към релевантни очаквани резултати. Когато педагогът приеме ролята на фасилитатор на педаго-
гическото взаимодействие, децата имат много повече контрол и отговорност за начина, по който 
учат, включително и възможността да учат едно от друго чрез различни съвместни дейности. 

  По-голяма гъвкавост – включването на елементи от онлайн обучението отваря достъп до много по-
голям кръг от специалисти и учебно съдържание. Предоставя и възможност за много по-активно 
участие от страна на родителите в педагогическото взаимодействие, без да изисква от тях присъст-



47

Педагогика и психология

вие във физическата среда на учебното заведение. Това е и възможност за насърчаване на взаимо-
действието между учебните заведения и лесно реализиране на съвместни инициативи и дейности. 
В допълнение, онлайн обучението осигурява повече възможности за консултации или наваксващо 
обучение за деца, които отсъстват често или за по-дълъг период от време. 

  Мултимодално съдържание – интернет пространството осигурява изобилие от интерактивни и мул-
тимедийни материали, които могат да бъдат използвани за повишаване на ангажираността и да от-
говорят на специфичните особености на различните деца. 

  Подобрена продуктивност и ефективност – включването на елементи от онлайн обучението в тра-
диционното взаимодействие има потенциала да подобри продуктивността и да намали редица 
разходи за учебни материали, транспорт и пр. Намаляването на тези разходи може да се използва, 
например, за продължаващо обучение и квалификация на педагозите, което от своя страна води до 
подобряване на качеството и ефективността. 

  Иновация – нарастващото използване на онлайн обучението осигурява на педагозите и учебните 
заведения стимули за въвеждане на иновации и разработване на нови учебни инструменти, които 
биха могли да подобрят възможностите за учене и преподаване по неподозирани начини. 

Смесеният тип обучение има потенциала да подкрепи в голяма степен реализирането на проектно-
базирано обучение в предучилищна възраст. Проектно-базираното обучение (ПБО) е стратегия, при коя-
то обучаемите планират, прилагат и оценяват проекти с приложения в реалния живот, извън класната 
стая [9]. Това е разпространен педагогически подход, чиито корени могат да бъдат открити в конструкти-
визма, който разглежда ученето като резултат от мисловна конструкция, т.е. децата учат чрез конструира-
не на нови идеи или концепции, базирани на техните настоящи и предишни знания [10].ПБО се свързва 
най-вече с направлението на социалния конструктивизъм, според който обучаемите учат най-добре, ко-
гато учебната среда подкрепя процеса на изграждане на знанието [11]. Децата работят върху дадена за-
дача съвместно, в малки групи, като анализират и решават определен проблем, под ръководството на 
учителя. Това подпомага изграждането на умения за решаване на проблеми и екипна работа, както и са-
мостоятелното, мотивирано и продължаващо учене [12].

Принципите на ПБО, са ангажиране и мотивация на децата, преход от възпроизвеждане на информа-
ция към креативност, въвеждане на интердисциплинарен подход, насърчаване на кооперативното учене 
[13]. Този подход подпомага в особено голяма степен работата с групи деца, които имат различни стило-
ве на учене, различен културен и етнически произход, различни способности. ПБО надгражда индивиду-
алните силни страни на децата и им позволява на изследват собствените си интереси в рамката на опре-
делена програма. То повишава мотивацията на децата, като им позволява да подбират теми, които са ин-
тересни и съответстващи на индивидуалните им особености.

Изследванията върху ПБО и дълготрайните ефекти от него подкрепят неговото въвеждане още от най-
ранна детска възраст [14]. Много важно за прилагането на подхода в тази възраст е включването на теми, 
които са близки до опита и преживяванията на детето. 

В ПБО ролята на педагога е да фасилитира и подпомага конструирането на знания чрез анализира-
не, изследване и решаване на проблеми. Педагогът предизвиква преживяванията на децата в образова-
телната среда, като ръководи обсъждането на информацията, планира концептуално знаичми дейности 
и осигурява ресурси за изпълнението им [15]. Това може да се осъществи с помощта на онлайн учебните 
среди, което до голяма степен подпомага както дейността на педагога в реализирането на проектно-ба-
зирано обучение, така и обогатяването на самото взаимодействие. 

В настоящата статия е представен експериментален модел на педагогическо взаимодействие в пре-
дучилищна възраст „Виртуален учител на гости”, който теоретично се базира на комбинация от двата под-
хода – смесен тип обучение и ПБО.

Методика на изследването
Настоящето изследване си поставя два основни въпроса:
1. Доколко смесеният тип обучение, реализиран чрез авторския модел, подпомага прилагането на 

ПБО в детската градина?
2. Какви предимства за педагогическото взаимодействие в детската градина осигурява смесеният 

тип обучение?
В отговор на тези въпроси, през учебната 2016/2017 беше проведено експериментално приложе-

ние на авторския модел „Виртуален учител на гости“, съпроводено от изследване, реализирано в някол-
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ко етапа, описани по-долу. Предмет на изследване на настоящата разработка е приложението на смесен 
тип обучение чрез използване на синхронна виртуална учебна среда ВЕДАМО в подкрепа на ПБО в дет-
ската градина. 

Дизайн на изследването
Участници. Изследването беше проведено с общо 250 деца на възраст от 3 до 7 години, от общо 8 

детски групи – 2 първи, 2 втори, 2 трети и 2 подготвителни групи, от ДГ№49 „Радост“, гр. София. В експе-
рименталния модел участваха също 5 виртуални гост-учители и 16 педагози, работещи в детските групи, 
които фасилитираха взаимодействието с децата във физическата среда. 

Етапи. Изследването беше проведено в три последователни етапа, всеки от които с различна 
продължителност.В първия етап беше направено теоретично проучване на източниците, които пред-
ставят добри практики за прилагане на смесен тип обучение и ПБО в предучилищна възраст. На база 
на проучването беше разработена тематична програма и график на провеждане на експериментал-
ните сесии с виртуален гост-учител за различните възрастови групи. 

Във втория етап бяха проведени общо 15 експериментални сесии с виртуален гост-учител в рамките 
на учебната 2016/2017. 14 от сесиите бяха посветени на различни теми, по които децата работят в рамки-
те на ПБО в детската градина. Една от сесиите беше проведена под формата на съвместна ситуация с дет-
ска градина от Свищов.

В третия етап от изследването, след прилагането на експерименталния модел, беше изготвена ин-
дивидуална експертна оценка за неговата ефективност от 15 от педагозите, работещи с детските групи. 

Описание на авторския модел и организационни параметри. 
ПБО е иновация, заложена в 4-годишната стратегия на ДГ№49 „Радост“, гр. София. Задължителен еле-

мент от ПБО е комуникацията с гост-лектор по проектните теми. В детската градина всяка група работи по 
конкретен проект(и), затова се налага включването на гост-лектори с конкретна експертност, които да са в 
същото време и педагози, поради спецификата на възрастта и особеностите във възприятието и общува-
нето с деца от предучилищна възраст. Гост-лекторите следва да притежават и умението да предоставят на 
децата необходимата и достатъчна информация, от която се нуждаят, както и тя да е поднесена така, че 
да им е интересно и успешно да я впишат в своята проектна дейност. Експерименталният модел „Виртуа-
лен учител на гости“допълва и подкрепя реализирането на ПБО в детската градина, като предоставя дос-
тъп до по-широк кръг от гост-лектори от различни населени места, които непосредствено взаимодействат 
с децата без да присъстват във физическата образователна среда на детската занималня. 

Фигура 1. Реализация на модела в ДГ№49 „Радост“, гр. София
Самото взаимодействие се осъществява в рамките на около 20 минути. Децата са събрани в тради-

ционната среда и общуват с гост-учителя онлайн през виртуална класна стая. Виртуалният учител използ-
ва интерактивната бяла дъска във виртуалната класна стая за онагледяване на учебното съдържание. Де-
цата могат да общуват непосредствено с гост-учителя – да задават въпроси, да участват във викторини 
и др. След приключване на връзката с виртуалния гост-лектор, работата върху темата продължава в тра-
диционнатасредас предварително подготвени материали за практически дейности. Обикновено това са 
различни конструктивни игри, изобразителни дейности, екипни проекти и т.н.По този начин се реализи-
рат и трите степени на педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст. Схематично те могат да 
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бъдат представени по следния начин:

Темите, включени в експерименталния модел, които бяха реализирани в периода ноември, 2016 – 
май, 2017, са както следва:

Група Направление Тема на ситуацията
Първа Околен свят Златното ключе в детското сърце

Втора

България София – нашата столица
Аз съм българче

Математика Математика – ура!
Театър Душата на театъра

Трета

България София – нашата столица
Български народни традиции

Природен свят Отглеждаме цветя
Екология

Четвърта

България България – моята родина
Български народни традиции

Математика Математика и логика
Основи на шахматната игра

Театър Душата на театъра
Български народни 
традиции

Съвместна коледна сесия с детска градина Чиполино, 
гр. Свищов

Методи. Индивидуалната експертна карта, използвана в третия етап на изследване, се състои от об-
що 15 въпроса, чрез които се дава диференцирана оценка за педагогическите, психологически и техни-
чески характеристики на експерименталния модел „Виртуален учител на гости“. В експертната карта е из-
ползвана 5-степенна ликертова скала, при която с оценка 1 се изразява най-ниската степен на проявле-
ние на дадения показател, а с оценка 5 се изразява най-високата степен на проявление. Първите 4 въпро-
са относно педагогическите характеристики на експерименталния модел, освен оценка по 5-степенната 
скала, предполагат и изказване на свободен отговор. 

Анализ и резултати
Експертната оценка се формира на базата на мнението на общо 15 предучилищни педагози, запоз-

нати със съдържанието и реализирането на експерименталния модел, както и с неговия ефект върху про-
явите и поведението на децата. 

Анализът на експертните карти e представен чрез оценяване на отделните критерии и техните пока-
затели на базата на изчисляване на средноаритметична оценка. Допълнителен качествен анализ е изве-
ден във връзка с допълнителните свободни отговори на първите четири въпроса.

Първият критерий от експертната карта „Педагогически характеристики на експерименталния мо-
дел“ се оценява на базата на общо 4 въпроса, които проучват мнението на експертите по отношение на: 

  Степента, в която виртуалните гост-учители подкрепятПБО в детска градина
  Степента, в която включването на виртуални гост-учители осигурява предимства в педагогическо-
то взаимодействие.
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  Степента, в която експерименталният модел е подходящ за всички възрастови групи в детската гра-
дина.

  Степента, в която приложението на експерименталния модел следва да се подобри. 
Средноаритметичните оценки на експертите по този критерий са дадени в Диаграма №1: 

Диаграма 1. Педагогически характеристики

Оценките по първите два показателя са с максималната стойност – 5, което показва, че според екс-
пертите авторският модел категорично подпомага реализирането на ПБО и дава добавена стойност към 
педагогическото взаимодействие с детските групи. По третия показател експертите са дали оценка, близ-
ка до максималната – 4.87. Това показва, че моделът може успешно да се прилага и в четирите възрасто-
ви групи в детската градина. Относно степента, в която моделът трябва да се подобри, средноаритметич-
ната оценка е 2.93. Това е пилотно приложение на модела и събраните резултати от него дават база за не-
говото бъдещо усъвършенстване. 

В допълнителните свободни отговори към първите 4 въпроса, експертите споделят своите впечатле-
ния и препоръки. Според тях, от основно значение е подборът на гост-лекторите – те трябва да познават 
спецификите на предучилищна възраст и да ги адресират по подходящ начин. При реализиране на екс-
перименталния модел това условие е спазено и виртуалните учители са проявили нужния подход и екс-
пертност при взаимодействие с децата. Особено интересни за всички деца от 3 до 7-годишна възраст се 
оказват мултимедийните онагледяващи материали и възможността да общуват чрез видео-конферентна 
връзка. Директната връзка е предоставила възможност на гост-лекторите да включат във взаимодейст-
вието дори и подвижни и ролеви игри, което е допринесло за повишаване на мотивацията и активност-
та на децата. Особено вълнуваща за всички участници е била съвместната сесия с детска градина „Чипо-
лино”, гр. Свищов по проектна тема „Български народни традиции“. По време да съвместната си среща, 
децата са отпразнували Коледа заедно,с различни артистични възстановки, песни, наричания и гатанки.

В отговорите си педагозите правят сравнение между традиционна и виртуалната среща с гост-лек-
тор. В една от експертните карти е споделено следното мнение: „...при традиционна среща с гост-лек-
тор в рамките на едно стандартно ПБО, децата обикновено са във фронтална комуникация с лек-
тора и получават много ограничена по обем информация на принципа въпрос-отговор. Най-интерес-
ният извод, до който стигнахме с колегите след обобщаване на опита и наблюденията си от прове-
дената серия от ПБО-сесии за годината е, че днешните деца по-добре и по-интензивно възприемат 
от виртуален учител, отколкото от реален. Нагласата на новото поколение деца е специфична и за 
тях виртуалното общуване е по-непосредствено и по-провокиращо изява от прякото. Децата са по-
съсредоточени и по-погълнати от темата и дейностите, които им се поднасят онлайн, отколкото 
от тези в традиционна среда.“

Според експертите, от основно значение за ефективното прилагане на модела е отчитането както на 
възрастовата специфика, така и характеристиката на конкретната група деца. Затова гост-лекторите след-
ва предварително да съберат информация за характерните особености, специфичните интереси и по-
требности на групата. Предварителното договаряне между учителите на групата и гост-лектора по отно-
шение на съдържанието на сесията е задължително. Това е съществен елемент от проектното планиране 
в ПБО. Важно е учителите на групата, които са на място с децата, да партнират ефективно с гост-лектора 
по време на сесия, за да улеснят общуването и направят взаимодействието с гост-лектора и протичащия 
учебен процес по-ползотворен и по-естествен. 

Най-често посочваните в експертните карти предимства от включването на виртуални гост-учители в 
педагогическото взаимодействие, могат да бъдат систематизирани в следните направления:
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  Разнообразието на формите на работа във виртуална среда обогатява взаимодействието с децата;
  Реалното общуване с децата отговаря на специфичните им познавателни потребности;
  Логистично улеснение – възможност за общуване с гост-лектор, специалист от страната, без да се 
налага той да пътува или да се организира специална екскурзия за тази цел (пестят се време и фи-
нанси);

  Даване на допълнителна практическа задача след сесията, която да усъвършенства представите 
на децата по проектната тема. Материалите за практическата задача се изпращат предварително, 
за да бъдат подготвени за децата, а гост-лекторът визуално демонстрира и обяснява модела на из-
пълнение, използвайки възможностите на мултимедията за детайлно онагледяване и мотивиране 
за дейносност.

  Възможност за съвместни виртуални сесии с други детски градини от страната и чужбина.
  Препоръките за подобряване на експерименталния модел могат да се обобщят, както следва:
  Включване на допълнителни възможности, като например виртуален музей, виртуално пътешест-
вие, интерактивни състезания и др. 

  Включване на съвместна работа на интерактивна дъска с деца от различни групи в детската градина 
(без да напускат групата си), както и с деца от друга детска градина в страната и в чужбина. 

  Квалифициране за работа във виртуална среда на учителите, които за първи път осъществяват он-
лайн обучение с децата в групата си. 

Оценяването на втория критерий „Психологически характеристики на експериментален педагоги-
чески модел“се дава по общо 6 показателя, покриващи следните аспекти: 

1. Интерес от страна на децата за участие в ситуацията 
2. Контакт и общуване между децата по време на ситуацията 
3. Стимулиране на изявата на децата по време на ситуацията 
4. Атмосфера на сътрудничество и екипна работа 
5. Съпреживяване на постиженията 
6. Общ емоционален фон 
Средноаритметичните оценки на експертите по този критерий са дадени в Диаграма №2:

Диаграма 2. Психологически характеристики
Най-голям потенциал, според експертите, експерименталният модел има по отношение на стимули-

рането на интерес от страна на децата за участие в ситуацията, стимулиране на изявата на децата, съп-
реживяване на постиженията и провокиране на позитивен общ емоционален фон. По-ниски оценки екс-
перименталният модел получава във връзка с възможността за активизиране на контакта и общуването 
между децата, както и провокирането на сътрудничество и екипна работа. Тези оценки до голяма степен 
се припокриват със споделеното от педагозите в свободна форма, че включването на онлайн гост-лекто-
ри провокира в много голяма степен интереса на децата за участие и създава позитивен общ емоциона-
лен фон. От друга страна, макар и относително висока, най-ниска средна оценка получава капацитетът на 
експерименталния модел за стимулиране на контакта и общуване между самите деца при реализиране 
на ситуациите. Това от една страна, може да се обясни с дизайна на модела, в който виртуалния контакт 
с гост-учителя е фокусиран върху възприемане и изпробване на новите знания. Взаимодействието меж-
ду децата и екипната работа се реализира в последващите традиционни практически дейности. От дру-
га, потребността от допълнителна квалификация на предучилищните педагози за фасилитиране на сме-
сен тип обучение също се отразява на този компонент. 
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Техническите характеристики на експерименталния педагогически модел „Виртуален учител на гос-
ти“ се оценяват с последните 5 въпроса по отношение на:

1. Адекватност на дидактичните материали във виртуалната среда за онагледяване на учебното съ-
държание 

2. Релевантност на демонстрационните електронни ресурси спрямо възрастовите характеристики 
на децата в предучилищна възраст 

3. Адекватност на демонстрационните електронни ресурси спрямо заложените образователни цели 
4. Естетическо оформление на демонстрационните електронни ресурси
5. Степен, в която демонстрационните електронни материали стимулират интерактивност в реали-

зиране на виртуалните ситуации
Средноаритметичните оценки на експертите по този критерий са дадени в Диаграма №3. 

Диаграма 3. Технически характеристики
Всички средни оценки по този критерий са много високи, близки до максималната стойност, което по-

казва добрия синхрон между различните технически характеристики на експерименталния модел. Най-
висока оценка експертите дават по отношение на адекватността на дидактичните материали за онагледя-
ване на учебното съдържание. Използването на електронни ресурси дава много повече възможности на 
педагозите да подберат подходящи за възрастта на децата и образователните цели изображения и мул-
тимедийни материали. Това от своя страна стимулира интереса и подпомага възприемането на учебното 
съдържание. Най-ниска оценка, макар и относително висока – 4,07, експертите дават по отношение по-
тенциала на експерименталния модел да стимулира интерактивността в реализирането на игровите си-
туации. Тази оценка може да се обясни отново със спецификата на онлайн взаимодействието, при кое-
то фокус е възприемане и изпробване на новите знания и умения и последващо изразяване в екипни и 
практически дейности в традиционен формат. 

Изводи
На база на представените данни могат да се направят някои изводи, в съответствие с поставените в 

началото на изследването въпроси:
1. Експерименталният модел „Виртуален учител на гости“ подпомага в голяма степен реализиране-

то на ПБО чрез включване на повече гост-лектори по зададените теми. 
2. Експерименталният модел „Виртуален учител на гости“ осигурява редица предимства за педаго-

гическото взаимодействие в предучилищните групи по отношение на:
  Стимулиране интереса и изявата на децата 
  Насърчаване на съпреживяването на постиженията
  Създаване на позитивен общ емоционален фон по време на виртуалните ситуации
  Осигуряване на демонстрационни електронни ресурси, които са адекватни на възрастовите 

особености, образователните цели и подпомагат възприемането на учебното съдържание
3. От съществено значение при реализиране на модела е той да се планира в тясно сътрудничество 

между педагозите в детската група и виртуалния гост-учител. Той следва да има предварителна 
информация за особеностите на групата, интересите на децата, целите на проектната тема, както 
и очаквания към учебното съдържание, което да включи. Важно е и след всяка виртуална сесията 
педагозите в групата да споделят обратна връзка към виртуалния гост-учител, като база за подо-
бряване на взаимодействието.
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4. Експерименталният модел е приложим за всички възрастови групи в детската градина (от първа 
до подготвителна група включително).

5. Предпоставка за ефективното прилагане на експерименталния модел е допълнителна квалифи-
кация на предучилищните педагози, които работят с детските групи. 

Проучването няма претенции за представителност и представя резултатите по отношение на пилот-
ното прилагане на експерименталния модел.За по-нататъшни изследвания в тази насока могат да се раз-
работят стратегии за прилагане на модела и в началното училище. 
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Notes:
1. ВЕДАМО е уеб-базирана виртуална учебна среда, която не изисква инсталиране на допълнителен 

софтуер и се ползва през браузъра на хардуерното устройство (компютър, лаптоп, таблет и т.н.). 
На сайта на платформата www.vedamo.com учителите могат да си направят регистрация. Достъпът 
за обучаемите е свободен и не изисква регистрация, а достъпът за преподавателите е свободен 
при ползване на ограничена функционалност и платен на абонаментен принцип при ползване на 
пълната функционалност на платформата.


