
366

По ПЪтя на електронното оБУЧение
илия крумов динев, надка костадинова динева
Първо оУ „св . св . кирил и Методий“, гоце делчев

throUGh e-learninG
ilia Krumov dinev, nadka Kostadinova dineva
first Primary school „st . Cyril and st . Methodius“, Gotse delchev

abstract: e-learning refers to the e-learning process and includes: web-based learning, virtual classroom ar-
ticles and digital collaboration. the advantage of communication between teachers and students via electronic 
media is the accessible variety of online resources that give engagement and conscious perception of the learn-
ing material.
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от класната стая към онлайн обучението .
„дистанционното обучение е смъртта на образованието“ пише нучио ордин, италиански философ и 

писател. преподава италианска литература в университета в калабрия (rende). гостуващ професор в уни-
верситети във Франция, Великобритания, германия и СаЩ1.  този материал, посветен на дистанционно-
то обучение провокира статията ни „по пътя на електронното обучение“. „Силните“ думи на професора 
са достоверни, отнасяйки се до процеса на социализация в образованието, защото чрез него оценихме 
това, което сме приемали за даденост – уюта на училището, приятелствата в него и директния контакт.

но трябва да признаем, че онлайн обучението е началото на новото образование не само в бълга-
рия, но и в целия свят. процес, който доведе до революция в обучението.  като част от този процес, ре-
шихме да представим нашия четиримесечен опит в електронното обучение и по-специално инструмен-
тите, с които обучавахме учениците в часовете по английски език  на г-жа динева и учениците от четвър-
та целодневна група на г-н динев в първо основно училище „Св. св. кирил и методий“, град гоце делчев.

дългогодишната ни практика като учители ни дава основание да се съгласим с думите на професор 
ордин, че: „учениците не са съдове, които трябва да бъдат изпълнени със знания. те са хора, които тряб-
ва да общуват с учител. чрез компютърен екран знанията не могат нито да се предават, нито да се въз-
приемат като реални“. да, контактът с учениците в класната стая е единственото нещо, което придава ис-
тински смисъл на образованието и живота на учениците и учителя. чрез реалната класна стая и директ-
ната комуникация, учителите обучават възпитават учениците. В училището са важни истинските отноше-
ния, които предават съдържанието в процеса на образованието. 

Защото, както ордин пише, „как да преподавам без ритуали, които от десетилетия са животът и ра-
достта на работата ми? как мога да прочета класическа литература, без да гледам в очите на моите уче-
ници, без да мога да видя на лицата им израз на неодобрение или съпричастност? без ученици и учите-
ли училищата ще станат пространства, лишени от дъха на живота! никоя цифрова платформа не може да 
промени живота на ученика. Само добър учител може да го направи!“

учениците не са резервоари, които трябва да бъдат запълнени с концепции. това са хора, които по-
добно на учителите се нуждаят от диалог, комуникация и житейски опит, от съвместно обучение. В тези 
месеци на карантина ние повече от всякога осъзнаваме, че отношенията между хората – не виртуални, а 
реални – все повече се превръщат в комфорт. както антоан дьо Сент-екзюпери прогнозира: „единствени-
ят лукс, който познавам, е луксът на човешката комуникация“.

първо оу „Св. св. кирил и методий“ е иновативно училище, свикнало да търси предизвикателства и 
да ги преодолява. но това предизвикателство бе трудно преодолимо за цялото общество заради липса-
та на реални контакти.

началото на онлайн обучението постави на изпитание цялата образователна система и разбира се 
нашето училище. благодарение на решителните и навременни действия на ръководството на училище-
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то и учителите в училището ни, образователният процес бе пренесен във виртуалното пространство и от 
самото начало отговори на всички изисквания на мон. електронната платформа, която използвахме е 
Microsoft teams, защото е лесна за употреба и комбинира всички останали инструменти, които са в office 
365.  това бе отговорна и стресова задача, най-вече заради неизвестността и несигурността, които пред-
ставяха дигиталните платформи. прилагахме на практика основни инструменти за първи път. трябваше 
да подготвим учениците за дистанционното общуване и да създадем атмосфера на спокойствие в една 
извънредна ситуация. 

използвахме разнообразни образователни ресурси, отговарящи на очакванията за интересно и инте-
рактивно обучение в електронна среда. Реализирахме редица добри практики. основната ни цел бе да 
използваме разнообразни ресурси, чрез които учениците да преодолеят изолацията  и участвайки в съв-
местни дейности да усвояват новите знания с лекота и интерес.

ресурси за онлайн обучение
За щастие, днес богатството от онлайн инструменти могат да допълнят способността да представяме 

нова информация на учениците, като същевременно използваме различни възможности за обучение и 
социализация. онлайн инструментите превръщат преподаването в ефективен, а обучението в ползотво-
рен и мотивиращ учениците процес. интерактивното обучение е интересно, внася разнообразие, спома-
га за пробуждане на положителните емоции у ученика. 

За нас като учители е важно да насочим учениците си да организират усвояването и затвърждаването 
на новите знания по най-достъпния начин. често се случва те да се чувстват претоварени от количество-
то учебен материал. учителят има ролята на организатор в обучението, той не поднася информацията, а 
подбужда учениците към мислене. при подбора на онлайн инструментите в обучението те трябва да са 
свързани с учебното съдържание, да са логически обосновани и подредени. Целта им е, не само да раз-
нообразяват обучението, а и да подпомагат процеса на разбиране и усвояване.

Флаш картите предоставят бърз ресурс учениците да усвоят дадена тема, развивайки паметта си. те 
са полезен  и забавен инструмент за изучаване на езици и ключови понятия, дати, факти, формули, ду-
ми, цитати и други. Създавайки собствени или използвайки готови флаш карти учениците преговаряха и 
обобщаваха усвоения материал. часовете по английски език и извънкласни занимания са благоприятна 
среда за създаване и използване на флаш карти, както за усвояване на учебното съдържание, така и за 
неговото затвърждаване. учениците се запознаха с различни платформи, които използваха с лекота и ин-
терес – Quizlet; Quizizz; GoConqr.

Padlet е любим софтуер на учениците, защото споделянето на връзки позволява бързо сътрудничест-
во, универсален е и приобщаващ инструмент. Разрешава използването му на 29 езика. Забавен е и рабо-
ти по начина, по който използваме и умът ни – с поглед, звук и допир. добавянето на публикации се из-
вършва с едно щракване, копиране и поставяне. промените се запазват автоматично.  учениците с лекота 
публикуваха изображения, документи, видеоклипове, музика и файлове. Вграждаха съдържание от вся-
ка точка на интернет мрежата, включително от Youtube, instagram, Facebook и още познати приложения.

„Word search maker“ са образователни инструменти, който предоставят различни теми и предмети и 
по увлекателен начин позволяват развитието на уменията на учениците. Разнообразието от шаблони и 
съдържание превърна learningapps и Wordwall в любими занимания за упражнение и игри.

Фигура 1. Онлайн ресурси
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Powtoon предоставя голям избор от фон, кадри, шаблони, герои, музика за създаване на видеа и пре-
зентации. Видеоклиповете и анимациите, създадени с този инструмент са забавни и ангажиращи емоци-
ите на участниците. чрез това приложение пресътворихме във видео любимите моменти от присъстве-
ното обучение в училище.

Book Creator e лесен инструмент за създаване на дигитални книги. чрез комбиниране на текст, изо-
бражение, аудио и видео се създават ангажиращи интерактивни истории, дигитални портфолиа, проуч-
вания, инструкции за употреба, стихосбирки, комикси. дигиталните книги са най-интересния начин за 
преговор на учебното съдържание. чрез тях създадохме креативни истории за занимания през лятната 
ваканция.

инструменти за оценка .
„да направим ученето страхотно“ е мотото на платформата Kahoot. повече от 6 милиона преподава-

тели и стотици милиони учащи се, сред които и нашите ученици, използват Kahoot! това е глобална об-
разователна общност и платформа на знанието, фокусирана върху проверено съдържание. това е място, 
където преподавателите  споделят учебния си материал и се присъединяват към общностите въз основа 
на учебните предмети, учебната програма и интересите си. Свързване на глобалната образователна общ-
ност, осигуряване на висококачествено, проверено съдържание и гарантиране, че всеки ученик получава 
достъп до страхотно обучение в училище и у дома – това е визията на Kahoot!

sli.do предлага страхотен и прост начин да ангажираме учениците по време на онлайн събранията. 
позволява обратна връзка и онлайн гласуване в реално време. добавянето на sli.do като раздел в екипи-
те на Microsoft позволява на участниците да изпращат въпроси, да споделят идеи или да гласуват в анке-
ти директно от всеки канал. 

обратна връзка чрез платформата www .mentimeter .com е друг инструмент, чрез който се създават 
интерактивни презентации. За да бъде създадено забавно и ангажиращо представяне чрез този ресурс 
се добавят въпроси, анкети, викторини, слайдове, изображения. участниците използват своите смартфо-
ни, за да се свържат с презентацията и да отговорят на въпросите. техните отговори се визуализират в ре-
ално време и така се създава забавно и интерактивно преживяване за учениците. това е полезен инстру-
мент за учителите, защото резултатите се споделят и експортират за допълнителен анализ и дори се поз-
волява сравняване на данни във времето, за да измери напредъка на участниците.

Фигура 2. Онлайн инструменти за проверка на знанията

добри практики в интердисциплинарен урок по английски език и занимание по интереси в ЦоУд 
iV клас .

Цел на урока: интегрирано упражнение на  лексиката, граматиката и комуникативните фрази, свър-
зани с темата „моят дом“

Задачи:
образователни: 

 y използване на онлайн инструменти в часовете за занимания по интереси;
 y комплексно развитие на основни умения в обучението по английски език: слушане, четене, говоре-

не, писане в контекста на конкретното учебно съдържание;
 y практическа употреба на граматическата структура there is / there are;
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 y използване на предлозите за място: in, on, under, behind, in front of, next to;
 y приложение на лексика от темите “rooms, parts of a house and fittings”
 y стимулиране развиването на комуникативните способности - описание на обзавеждането в 

дома и местоположението му; отправяне и отговаряне на молба;
 y развиване на дигитални компетентности.

Възпитателни:
 y стимулиране на любознателност у учениците, креативност, гъвкавост и творчество;
 y изграждане на необходимите качества за извършване на целенасочена дейност в определена об-

ласт: организираност, активно отношение към предмета на дейността, последователност.
описание на хода на урока:

акцент Метод Задачи

1. представяне описание на стая 
“My room”

презентация
изпълнение на предварително 
поставена задача

описание на обзавеждане “My 
room”

2. любим предмет в моя дом провокация – мозъчна атака Създаване на “Word cloud” в ди-
гиталната платформа sli.do

3. практическа употреба на гра-
матическата структура there is / 
there are

упражнение
наблюдение
интерактивна учебна игра

интерактивен преговор чрез из-
ползване на приложение за Web 
2.0 learningApps.org 

4. употреба на предлози за място упражнение
мултимедийно изображение

приложение на лексика-
та “rooms, parts of a house and 
fittings” и предлозите за място.

5. използване на неопрделител-
ните местоимения

упражнение
интерактивна учебна игра

упражнение на неопределител-
ните местоимения „some/any/
no“ чрез игра в платформата за 
обучение Kahoot.

6. използване на лексика-
та “rooms, parts of a house and 
fittings”

упражнение
мултимедийно изображение

Разпределяне на думите по кате-
гории.

7. Стимулиране развиването на 
комуникативните способности

диалог
упражнение

отправяне и отговаряне на мол-
ба; диалог.

8. обобщение
интерактивен – провокиращ ос-
ъзнаване на извършеното в уро-
ка.

обратна връзка чрез платформа-
та www.mentimeter.com 

компетентности като очаквани резултати:
 y учениците използват лексика, граматика и комуникативни фрази, свързани с темата;
 y могат да описват обзавеждането в дома си и местоположението му;
 y умеят да отправят и отговарят на молба;
 y определят количеството храна;
 y знаят и изполват граматически структури, свързани с темата на урока “My home. My room.  Fruit, 

vegetables, food”;
 y използват дигитални платформи с учебна цел.

Фигура 3. Онлайн урок в платформата Тиймс
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Заключение
Въпреки трудностите, резултатите са обнадеждаващи. Задължението бе твърде високо – да се запа-

зи учебната година и да се оползотвори времето, прекарано в изолация. бяхме и сме не само свидетели, 
но и двигатели на процеси, неосъществявани досега в българия. човечеството помни, че понякога е нуж-
на критична ситуация, като настоящата, която да даде тласък на започнати процеси. електронното обу-
чение крие голям потенциал и до голяма степен е застъпено в нашето ежедневие – с употребата на ин-
тернет и информационни и телекомуникационни средства. но-най-важното е, че в отдалеченото мрежо-
во обучение намерихме и много дигитални инструменти за улесняването на преподаването в стандартни 
условия. открихме разнообразни дигитални инструменти, които превърнаха онлайн часовете в занима-
телни, мотивиращи и лесно достъпни за усвояване на учебното съдържание. онлайн инструментите поз-
воляват използването на достъпни и изпълними упражнения, за да се поддържа интереса на учениците. 
електронните ресурси със своята креативност са предпоставка за възприемане, разбиране и осъзнаване 
на учебното съдържание. чрез тях учениците демонстрират на практика усвоения учебен материал, бър-
зо и лесно проверяват нивото на достигнатите знания и умения, сътрудничат си и се забавляват. 

и двете обучения имат и добри и слаби страни. Статистиката показва, че учениците бяха затрупани с 
много повече уроци, домашни работи и материали за изработване, отколкото в реалната училищна сре-
да. констатира и голяма натовареност както за учениците, така и за учителите. като негативи, разбира се 
са проблеми от технически характер – лоша интернет връзка, недостиг на устройства. има трудности и от 
социален характер и най-вече липсата на реално общуване и естествени отношения. позитивите са из-
ключително бързата организация на учителите към преминаване в режим на електронно обучение, как-
то и бързото им  адаптиране в използването на каналите за връзка с учениците, оптимизирането на ме-
тодите и споделяните ресурси, така че и за учениците и учителите процесът на образование, възпитание 
и социализация да е ефективен.  

„Смъртта на образованието“ се отлага, защото упоритостта и постоянството, професионализма на 
учителите да търсят бързи решения на възникващи неблагоприятни ситуации е несломима. постижения-
та и достигнатите положителни тенденции в обучението от разстояние обогатиха и развиха образование-
то, надградиха го с нов живот за нови реализации.

а по пътят на електронното обучение  всеки един от нас откри, че може онлайн класът да бъде дина-
мичен, интерактивен и приятен!

(endnotes)
1. https://un-sci.com/ru/2020/06/12/d istanczionnoe-obuchenie-eto-smert-obrazovaniya-italyanskij-pro fessor/?f

bclid=iwAr2guDs480dMseGs6BhlBel7ddCivaaAlmcapm_oPiuyJrvYNjC-Ql6jzwu – Distantsionnoe obuchenie — 
эto smerty obrazovania — italyyanskiy professor, nauka i zhizny


