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abstract: Presented a solution for effective classroom management through a platform for multimedia in-
teractive learning Mythware Classroom Management. the main features and functions of the software and its 
compatibility with different operating systems are described.

one way to actively involve students is to use software to organize and effectively manage the learning pro-
cess through which interactive teaching and learning takes place.
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Въведение
днес съществуват множество различни технологии на преподаване, които могат да се използват за 

дистанционно обучение с интернет. това са: компютърно-базирано обучение, компютърно-подпомага-
но обучение, Web-базирано обучение, телеконференция, видеозаписи и видео-телеобучениео. нововъ-
веденията, наречени в съвременната терминология иновации, днес са необходим спътник на образова-
нието, източник на процесите на развитието на образователната система. безспорна е необходимостта от 
преосмислени концепции за нейното усъвършенстване при нови времена и при нови условия, както и за 
внедряването на иновативни техники и методи в преподавателската работа на учителите.

Съвременният модел на образование изисква прилагане на адекватни методи, осигуряващи активно 
взаимодействие на учениците със средата. Ценността на всеки метод следва да се преценява според то-
ва доколко благоприятства проявата на активност и доколко стимулира, мотивира у учениците стремеж 
към развитие и познание чрез възможност те да действат съобразно със своите интереси, потребности и 
възможности.

осъществяването на електронно обучение изисква висока степен на структурираност на учебния ма-
териал. За развитието на комуникативната компетентност на учащите е приемливо и целесъобразно из-
ползването на интегриран подход при подбора на дидактическите методи и технологии. тяхното прило-
жение в обучението се свързва с подходящо комбиниране на  дидактически методи и образователни тех-
нологии, необходими за овладяване на комуникативни умения и навици за „ситуативно общуване“, как-
то и работа по формиране  на  ефективни индивидуално-личностни  качества на учащите [1].

изложение
електронното обучение, водено от преподавател, в реално време и доставено с помощта на интер-

нет води до увеличаване на ефективността, комбинирайки най-добрите междуличностни взаимодейст-
вия с динамиката на Web [2]. Целта е улесняване на отделните ангажименти между учениците и техноло-
гиите, учениците и преподавателя. тези взаимодействия могат да протичат едновременно или с известно 
забавяне във времето. критерият време води до въвеждането на още две понятия в електронното обу-
чение: синхронно и асинхронно.

Синхронното става в реално време, като учителя преподава уроците и всички ученици са свързани по 
едно и също време и комуникират директно един с друг и с учителя1.  учебното съдържание може да бъ-
де доставено с използване на живи online уроци.

асинхронното се описва с учебно събитие, в което учениците не могат да комуникират без забавяне 
във времето. те не са online едновременно.
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Ще разгледам осъществяване на преподаване на уроци в реално време чрез приложение на програ-
мата Mythware Classroom Management, която подпомага и улеснява ученическо взаимодействие в клас-
ната стая.

програмата Classroom Management е разработка на Mythware – търговска марка на Nanjing universal 
Networks Co., ltd. Mythware е ангажирана да проектира образователни софтуерни продукти като серия 
от ефективни решения в областта на образователната информация. основна цел на софтуера Mythware 
Classroom Management е преподаване и учене в интерактивна среда. Служейки като платформа за мул-
тимедийно интерактивно обучение, този софтуер за управление на класа позволява на учителя да кон-
тролира и управлява класа ефективно, да ръководи дейностите на учениците и да поддържа добър ред в 
класа, да ръководи ученето, общуването и сътрудничеството между учениците и между групите.

предвидена е различна програма за учителя и за учениците, като устройствата се свързват помежду 
си, чрез жична или безжична мрежа. учителският софтуер включва широк набор от функции, за да се под-
държа ефективно преподаване и учене – подкрепя интерактивната и съвместна работа, и осигурява ин-
струменти за организиране на уроци и оценка на напредъка на учениците. 

Софтуерът дава възможност на учителя: 
 y да разпространява своя екран и глас до учениците; 
 y да позволи на един ученик да демонстрират своята работа на учителя и останалите ученици; 
 y да наблюдава и контролира работата на всички ученици дистанционно; 
 y да пусне различни видео файлове и снимки от камерата на учениците; 
 y да записва направеното на компютъра във файл и да го пуска отново на учениците; 
 y да спре дистанционно компютрите на учениците; 
 y да изпрати файл до учениците; 
 y да изпрати съобщение до учениците; 
 y да управлява дистанционно компютрите на учениците;
 y да разпространи интерактивни тестове и др.

интерактивно преподаване и учене в електронна среда
програмата Mythware Classroom Management подпомага и улеснява ученическо взаимодействие в 

класната стая2. тя е проектирана да задържи вниманието на учениците и да ги ангажира в обучението – 
от усвояването на информация до създаването на съдържание. приложението е предназначено за елек-
тронно обучение и поддържа разнообразни и индивидуални стилове на учене.

Софтуерът позволява на учителя да вижда екраните на учениците и да предостави помощ от разстоя-
ние, както да подпомага комуникацията между учителя и учениците. той може да пусне учебни материа-
ли от компютъра си (File Distribution) до компютрите на учениците, да изпращат задачи за домашна рабо-
та, да събере файловете на учениците (File Collection) за преглеждане и оценяване. освен събирането на 
файлове, което се извършва от учителя, учениците също могат да подават собствени файлове. 

За да ръководи учениците в техния напредък в учебния процес, учителят може да наблюдава екрани-
те на компютрите на учениците едновременно (Monitor & Control). наблюдаващия прозорец показва из-
ображения на ученическите екрани (Фиг. 1). 

Фиг. 1. Наблюдение на компютрите на учениците

учителят може да наблюдава едновременно множество ученически екрани, всеки в собствен прозо-
рец. Също може да вижда екраните на всеки ученик в режим на цял екран или в прозорец. плаващата 
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лента за управление на наблюдението (floating monitor control bar) може да помогне на учителя да пре-
минава от един екран на друг, да преминава автоматично към следващия екран след определено време, 
да възстанови стандартната позиция на прозореца, и да сменя режима на показване на всеки прозорец 
за наблюдение. учителя може да контролира екраните на учениците или да споделя контрола с тях. той 
също може да говори лично с ученика, докато контролира екрана му. 

учителят може да изключва звуковите устройства на учениците, да блокира техните входни устрой-
ства или да показва празен екран (silence) или избрана картинка върху мониторите им, за да се съсре-
доточат върху урока. Също така учителят дистанционно може да стартира (remote Command/launch 
Application) или затвори (remote Command/Close Application) програми на компютъра на учениците, да 
зареди интернет страница, да стартира, рестартира (remote Command/ reboot) или изключи (remote 
Command/shut Down) всички или избрани ученически компютри с едно щракване с мишката, без да на-
пуска своя компютър (Фиг. 2). може да заключи работата на учениците, за да не могат да излязат от вир-
туалния час и да заключат мониторите на учениците след като прекъсне мрежовата връзка, т.е. да блоки-
ра устройството на ученика ако избяга от час. 

Фиг. 2. Дистанционни команди (Remote command)

групова работа 
чрез програмата Mythware Classroom Management, учителят може да създава „виртуални“ групи 

(Group teaching). той може да раздели учениците на няколко групи и въз основа на реални ситуации да 
извърши индивидуални учебни дейности. учителят може да определят един активен член от всяка група 
като групов лидер, на когото да даде допълнителни права – да ръководи някои от функциите, като раз-
пространение на екрана, наблюдение, и други. 

учителят и учениците, които са в една група могат да обменят информация чрез съобщения, рисунки, 
изображения, микрофон, емотикони, снимка на монитора или споделяне на файлове, чрез груповия чат 
(Chat/Group Chat) (Фиг. 3). Също така учителят може да зададе различни теми (Chat/topic Chat), като уче-
ниците могат да изберат една и да се включат в обсъждането.

Фиг. 3. Групов чат
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като програма за управление на класа, Mythware Classroom Management има практичен набор от 
функции, които позволяват на учителя да оцени напредъка на учениците, чрез създаването (Quiz/Create 
Quiz Paper) и администрирането на тестове (Quiz/start Quiz и Quiz Grader) (Фиг. 6). учителят може също да 
даде на учениците внезапна проверка, съдържаща единичен въпрос (survey), което може да бъде полез-
но средство за оценяване на индивидуалното обучение по време на урок или дискусия (Фиг. 4). учителят 
може да види резултатите от тестовете на учениците, да запази резултатите в html-формат или да ги из-
прати на родителите на учениците.

Фиг. 4. Създаване на тест

чрез програмата могат да бъдат създадени тестове, които комбинират четири различни типа въпро-
си: въпрос с избор на верен отговор от няколко възможни; въпрос с избор на вярно/грешно; въпрос със 
свободен отговор; въпрос с попълване на празно място. има възможност за вмъкване на изображение. 
определя се броя на точките, които ученика може да получи при правилно отговаряне на всеки въпрос. 
Задава се и време за решаване на теста, като след изтичането му, програмата автоматично изпраща на-
правеното до момента от ученика към компютъра на учителя. Софтуерът прави автоматично проверка на 
теста на всеки ученик, след предаването му и изчислява броя на получените точки. изключение правят 
въпросите със свободен отговор, които е необходимо да бъдат оценени от учителя, след проверка на от-
говора. След всеки въпрос в решения тест учителя има възможност да направи коментар на отговора на 
ученика. Резултатите на учениците се изчисляват в брой получени точки. програмата няма инструмент за 
превръщане на получените точки в оценка.

Фигура 5. Показване на статистика на верните и грешните отговори на въпрос.
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След оценяване на тестовете на всички ученици програмата дава статистика за верните и грешните 
отговори на всеки отделен въпрос от теста, които са дали учениците. Статистиката се представи графич-
но (Фиг. 5). проверените тестове, с получените точки и коментар на учителя, могат да се върнат на уче-
ниците. Резултатите от тестовете могат да се запазят в html-формат и да се изпратят на родителите и/или 
на ръководството на училището. 

За да провери дали учениците внимават в час или да проучи мнението им по даден въпрос учителят 
може да пусне въпрос за изследване или анкета (survey). то може да съдържа въпроси с два типа отгово-
ри – вярно/грешно или избор на верен отговор от няколко възможни. информацията от отговорите се из-
образява под формата на графика в реално време.

Въпросите, които се задават с цел проучване на мнението на учениците по дадена тема са предим-
но от типа вярно/грешно. при тях е необходимо да се зададе опцията „няма верен отговор“ (No correct 
answer), при което софтуерът отчита мнението на учениците, а не оценява дали са дали верен или гре-
шен отговор на зададения въпрос.

прилагането на нов метод за преподаване на учебния материал в електронна среда е начин за пости-
гане на удоволетвореност от учебния процес у учениците.

използването на интерактивни електронни форми на обучение е начин за пряка и постоянна връзка 
на учителя с учениците, също така е гаранция за намирането на оптимален вариант за осъществяването 
на ефективен учебен процес. проведох обучение с ученици от viii до Х клас от птг гр. бургас в електрон-
на среда с програма за управление на класа, Mythware Classroom Management.

периодът на обучение в електронна среда беше от м.март 2020 г. до м. юни 2020 г. относно начина на 
адаптиране на учениците  за обучение в електронна среда проведох анкетно проучване с цел да се  опре-
дели дали използването на нов метод води до по-добро разбиране на учебния материал, да се опреде-
ли също така дали новите методи за оценка в електронна среда на обучение са добре приемани от уче-
ниците и степента на удовлетвореност на обучаемите от птг гр. бургас за проведеното обучение в диги-
тална класна стая Mythware Classroom Management.

изследователски инструментариум:
За целта на настоящото изследване разработих онлайн анкетна карта, която  предоставих на ученици-

те да е попълнят в края на обучението в дигитална класна стая Mythware Classroom Management. Въпро-
сите които поставих бяха 7. Резултатите за въпроси от 1 до 7 от изследването са представени графично.

Въпрос 1: Моля, посочете в каква степен сте удовлетворени от обучението в онлайн среда чрез 
софтуерът за управление на класа Mythware Classroom Management?

от отговорите на въпрос 1 се вижда, че по-голямата част от учениците – 82% – са отговорили, че на-
пълно са удовлетворени, малка част (16%) са отговорили, че донякъде са удовлетворени и 2% – отгова-
рят, че не са удовлетворени.

Въпрос 2. С какви устройства разполагате за включване в онлайн обучение чрез софтуерът за уп-
равление на класа Mythware Classroom Management? (Фиг. 6).

от отговорите на учениците на въпрос 2 се вижда, че 83% от ученици основно използват компютър/
лаптоп с оС Windows; 6% – използват компютър/лаптоп с оС MAC; 4% – ползват таблет с оС Android; 2% – 
таблет с оС ios; 4% – телефон с оС Android и 1% – телефон с оС ios.

Фигура 6. Резултати от отговорите на Въпрос 2 от анкетно проучване с ученици от ПТГ гр. Бургас
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Въпрос 3. Кой платформи и приложения смятате, че са ви най-полезни за ефективно обучение в 
електронна среда от разстояние? 

отговорите на учениците за трети въпрос показват, че повече от половината 53% – отговарят, че смя-
тат за полезна платформата Mythware Classroom Management, след това – 23% – отговарят, че най-полез-
на за тях е Microsoft teams, 12% – Google Classroom, и с по 3% – skype, viber, Zoom и имейл.

Въпрос 4. В каква степен успявахте да се справите с всички задачи и проекти, възложени от обуче-
нието в онлайн среда чрез софтуерът за управление на класа Mythware Classroom Management? (Фиг. 7). 

от отговорите на въпрос 4 от анкетното проучване се вижда, че повече от половината ученици – 52% – 
отговарят „напълно: нямах затруднения и се справях с всички задачи в посочените срокове“; 29% отгова-
рят, че са срещнали известни трудности в началото, но бързо са се ориентирали и са успявали да навак-
сат; 17% – отговарят, че им е било трудно и не са успявали да се ориентират с информацията, изпълнява-
ли са задачите със закъснение и 2% – отговарят, че са срещали големи трудности и не могат да се справят.

Фигура 7. Резултати от отговора на Въпрос 4 от анкетно проучване с ученици от ПТГ гр. Бургас

Въпрос 5. Средно по колко време на ден работите в онлайн среда /включително гледането на ма-
териали, присъствие във виртуални класни стаи, писане на домашни, индивидуални и групови разго-
вори с учител и др./? Отговорите са в астрономическо време 1 ч. = 60 мин. (Фиг. 8).

отговорите на пети въпрос на учениците са, че повечето от тях отделят от 3 до 5 часа за работа в он-
лайн среда, като до 3 часа – отговарят 16,1%, до 4 часа – 21,6%, до 5 часа – 23,3%, до 6 часа – 15,3%, пове-
че от 6 часа – 17,9% и най-малко до 2 часа – 5,8%.

Фигура 8. Резултати от отговора на Въпрос 5 от анкетно проучване с ученици от ПТГ гр. Бургас

Въпрос 6 Електронно или присъствено обучение предпочитате?
отговорите на шести въпрос на учениците са, че малко повече от половината – 52 % отговарят при-

съствено и останалите – 48 % отговарят електронно.

Въпрос 7 Според вас синхронно или асинхронно трябва да е дистанционното обучение?
отговорите на седми въпрос на учениците са 54 % отговарят – синхронно и останалите – 46 % отгова-

рят асинхронно.
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Дигитални компетентности. Технологии в образованието. Медиаобразование 

изводи
Резултатите от анкетното проучване с учениците от птг гр. бургас за електронното обучение от раз-

стояние, чрез софтуерът за управление на класа Mythware Classroom Management, показва изключителна 
позитивност. преобладаваща част отчитат предимствата на виртуалните комуникации, както и мотиваци-
ята им за приложението му в бъдеще. Според анкетираните, виртуалното общуване може успешно да се 
използва в образованието, и че влиянието му върху дейността да взаимодейства между преподавателя и 
учениците е изключително оптимистично. 

повишаването на ефективността във виртуалното общуване чрез електронно обучение от разстояние 
на учениците е в пряка зависимост не само от учебното съдържание, но и от внедряването на подходящи 
образователни модели развиващи дигитални комуникативни умения и професионални компетентности.

Заключение
В заключение ще подчертая че електронното обучение от разстояние, чрез софтуерът за управление 

на класа Mythware Classroom Management часовете могат да бъдат видени в нова светлина. прилагането 
на интерактивни и иновативни методи има голямо значение за вникване в същността на знанията и осъз-
наването на тяхната връзка с реалността и значението им за живота. поради това те трябва да се прила-
гат в единство, като се търси хармония без да се надценява, нито пък подценява тяхната роля и винаги да 
се подхожда съобразно конкретните условия на работа.

традиционната класна стая е заменена с различна, иновационна електронна среда за обучение. тра-
диционното контролно, заменено с компютърния тест, предполага повишен интерес и емоционална поз-
навателна активност. Внася разнообразие в урочната дейност и това допълнително мотивира и активи-
зира учениците. 

без да пренебрегваме или омаловажаваме традиционните методи и прийоми на работа, обучение-
то в електронна среда чрез платформа за мултимедийно интерактивно обучение Mythware Classroom 
Management позволява да се надскочи рамката на традиционното преподаване и учителят от източник 
на информация да се превърне в медиатор, модератор, консултант. Софтуерът за управление на класа 
Mythware Classroom Management е създаден във версия за Windows, Android, ios и linux. Съвместим е с 
почти всички версии на съответните операционни системи. той е проектиран с приятелски и лесен за ра-
бота интерфейс. има добра съвместимост и стабилност, може да работи едновременно с други програ-
ми и осигурява сигурна работа по време на целия час. 

Mythware Classroom Management за ios е специално проектиран за iPad. предлага се в два варианта: 
 y ios учител + ios ученик – подходящ за потребители на iPad, като учителя може лесно да управлява 

класа посредством iPad; 
 y Windows учител + ios ученик – подходящ за учители, които искат да управляват класа посредством 

компютър или лаптоп с Windows, а учениците използват iPad.
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