
349

ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОМПЮТЪРНИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ
Ивелина Венкова Велчева, Коста Андреев Гъров 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив

DIGITAL TOOLS FOR COMPUTER PRESENTATIONS USED IN TEACHERS’ 
TRAINING
Ivelina Venkova Velcheva, Kosta Andreev Garov
University of Plovdiv „Paisiy Hilendarski“, Plovdiv

* Авторите изказват благодарност към научен проект ФП21-ФМИ-002 към Фонд научни изследва-
ния на Пловдивския университет, за частичното финансиране на настоящата работа. 

Abstract: The following work is devoted to the appropriate digital tools for interactive computer presenta-
tions that could be used in the pedagogical specialists’ training. It is known that in last two years educational 
systems around the world have switched to online learning. This has led to a need for retraining of pedagogical 
specialists in the field of preparation of e-learning content. This is the main reason why it is important for teach-
ers to know modern digital tools that provide various services related to cloud storage, video conferencing, cre-
ating presentations, building web content, creating mind maps, collecting and providing information, creating 
digital notebooks, working with a whiteboard, creating tests for control and assessment of knowledge and much 
more. This work presents two digital tools for innovative and attractive computer presentations and their prac-
tical application in teachers’ training. The described digital tools are used in the teachers’ training in bachelor’s 
and master’s programs of FMI at the University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“, as well as in various qualification 
courses conducted by the Department of Qualification and Professional Development of pedagogical specialists 
at the same university. 
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Известно е, че през последните две години образователните системи в света преминаха в онлайн ре-
жим на обучение. Формирането и повишаването на дигиталните компетентности на педагогическите спе-
циалисти, чрез използването на информационни и комуникационни технологии, вече е задължителен 
елемент в образователния процес. Поради този факт нарасна и нуждата от преквалификация на учители-
те в областта на изготвяне на електронно учебно съдържание. Необходимо е използването на съвремен-
ни дигитални инструменти, които да са подходящи за внедряване в учебния процес и благодарение на 
които учебният материал да бъде представян по интересен начин, привличащ вниманието на обучаеми-
те. Съществуват редица дигитални средства, които могат да бъдат използвани при технологичното под-
помагане на обучението. Те биха допринесли за улесняване на провеждането, както на онлайн обучение-
то, така и на присъственото обучение. За целта е необходимо действащите педагогически специалисти 
да притежават нужните знания и умения, за да могат успешно да използват широк набор от дигитални 
инструменти и да ги въвеждат ежедневно в педагогическата практика. Инструментите са много и разно-
образни, но могат да бъдат класифицирани по следният начин: инструменти за облачно съхранение на 
информация, инструменти за видеоконферентни разговори, инструменти за създаване на презентации, 
инструменти за събиране и предоставяне на информация, инструменти за изграждане на уебсайтове, ин-
струменти за работа с бяла дъска, инструменти за създаване на цифрови бележници, инструменти за съз-
даване на мисловни карти, инструменти за създаване на тестове за контрол и оценка на знанията и други.

Благодарение на възможността за интерактивност в обучението, която дигиталните инструменти пре-
доставя, учителите по-лесно могат да провокират съзнанието на учениците за осъществяване на различ-
ни по тип дейности по време на учебните занятия. Част от тях са свързани с проява на инициативност, съв-
местна работа и комуникация, проява на критично мислене, самостоятелно изследване и експерименти-
ране, правене на хипотези и достигане до конкретни изводи и заключения, както и много други. Идеята 
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за внедряване на дигитални инструменти в образователния процес не е нова и е подкрепяна от редица 
автори [1], [2], [3], [4], [5], [9] като е предмет и на техни научни изследвания. Според М. Спирова, Т. Тер-
зиева и А. Рахнев „използването на дигитални среди за обучение са логична стъпка в развитието на обра-
зователните системи, тъй като компютрите, смартфоните и другите електронни устройства са широко из-
ползвани в обществото“ [6], а също така „при умелото им и целесъобразно използване се пораждат нови 
методи на обучение, усъвършенстват се традиционните, създават се по-ефективни педагогически страте-
гии“ [6]. Т. Бухчева пък смята че „използването на дигиталните технологии ще гарантира знанията и уме-
нията, придобити в училище и в университета, да служат на учениците и студентите в обществения и про-
фесионалния им живот. Дигиталните технологии ще формират мобилно и адаптивно общество, което да 
се приспособява към промените в работното място и обществената среда и да е синхронизирано с диги-
талната среда“ [7]. А все пак важна цел при обучението е придобиването на необходимите умения и ком-
петентности от страна на обучаемите за успешно практическо приложение на теоретичните знания в раз-
лични ситуации от реалния живот.

В настоящата работа ще бъдат разгледани два конкретни дигитални инструмента за създаване на 
компютърни презентации и практическото им приложение в обучението на учители. Презентациите са 
важна и неделима част от процеса на обучение, както от гледна точка на учител, така и от гледна точка 
на ученик, като е необходимо техните познания по темата периодично да бъдат обогатявани. Описани-
те средства се използват в подготовката на учители в бакалавърските и магистърските програми на ФМИ, 
както и в различни квалификационни курсове, провеждани от Департамента за квалификация и профе-
сионално развитие на педагогическите специалисти към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Компютърните презентации са неделима част от учебния процес, като могат да бъдат използвани 
както по време на учебния час, така и при изпълнение на задания за домашна работа. Съществуват раз-
лични дигитални инструменти за създаване на интерактивни компютърни презентации, които предоста-
вят много и разнообразни функционалности. Дори използването само на безплатно предоставената им 
версия е напълно достатъчно за разработването на иновативна и интересна презентация. Главната разли-
ка, при безплатната версия, е в броя на създаваните презентации, в броя на включените в тях елементи 
и в броя на предоставените функционалности. Инструментите са онлайн базирани и могат да бъдат дос-
тъпвани от различни дигитални устройства по всяко време, благодарение на предварително създадена 
регистрация и наличие на Интернет връзка. Иновативните възможности, които те предоставят, служат за 
успешно привличане на вниманието на аудиторията, а интерфейсът им е изключително интуитивен. Те са 
чудесно средство за повишаване на ангажираността на обучаемите по време на учебните занятия. Част 
от инструментите предоставят възможност за стартиране на презентацията от конкретно място и навиги-
рането ѝ до различни раздели през цялото време, като по този начин учениците могат да избират самос-
тоятелно коя тема да бъде следващата (ако урокът го позволява), като така те ще бъдат активната стра-
на в процеса на обучение. Съществуват и функционалности за задаване на различни по тип въпроси, как-
то от страна на преподавателите, така и от страна на обучаемите – по този начин процесът на обучение 
придобива двупосочен характер. Това има голямо значение за повишаване на ефективността на учебно-
възпитателния процес, особено по време на дистанционната форма на обучение, при която учениците 
се разсейват по-лесно и контролът от страна на учителите е по-малък. Ето и една малка част от съществу-
ващите дигитални инструменти, свързани със създаването на компютърни презентации: Microsoft Sway, 
Mentimeter, AhaSlides, Prezi, Emaze, Ludus и други. Изброените средства са чудесна алтернатива на добре 
познатия ни софтуер „Power Point“ и облачно-базираната услуга „Google Slides”. Конкретните инструмен-
ти, които ще бъдат разгледани по-подробно в настоящата работа са Microsoft Sway и Mentimeter. Те пре-
доставят много и различни възможности, благодарение на които педагогическите специалисти биха мог-
ли да повишат ефективността от обучението на учениците си, тъй като най-добрият начин за привличане 
на вниманието им през XXI век, е внедряването на дигитализация в учебния процес. 

Microsoft Sway
Sway е облачно базирано приложение, което е част от платформата Office 365 на Microsoft. Служи за 

създаване на една по-различна и иновативна компютърна презентация, която може да бъде разработе-
на по лесен начин за кратък период от време. Презентациите могат бъдат с различна визуализация, бла-
годарение на функционалността за стилове, разположена в раздела за проектиране. Те могат да бъдат 
представени вертикално (приличат на „one-page“ сайт), хоризонтално (страниците се припокриват една с 
друга) и под формата на слайдове (слайдовете излизат последователно), спрямо предпочитанията на по-
требителя. Една от най-съществените характеристики на приложението е възможността за навигиране до 
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различни раздели в платното на Sway, като по този начин компютърната презентация става интерактив-
на. Благодарение на навигационен бутон в долния десен ъгъл, учителят (а и учениците, в случай че имат 
връзка за достъп) има възможност да не стартира презентацията от началото, а от друг раздел, като тази 
опция е активна през цялото време. Това е предпоставка за привличане на вниманието на учениците и 
ангажирането им през определен период от време, като им се предостави възможност за избор на кон-
кретен раздел – те могат самостоятелно да избират коя тема да бъде следващата, в случай че урокът го 
позволява. Sway е съвместим за работа с персонални компютри, таблети и мобилни устройства. Възмож-
ността за достъп от мобилно устройство е добра алтернатива за преглед на презентацията, по време на 
присъствена форма на обучение, от страна на учениците. 

Дигиталният инструмент Sway е облачно базиран и изисква наличие на регистрация в Office 365, като 
може да бъде достъпен на адрес https://sway.com/. На началната страница има възможност за създаване 
на ново съдържание (започване на презентация от нулата), започване от шаблон (предоставяне на гото-
во оформено съдържание) и започване от документ (има възможност за импортиране на съдържание от 
съществуващ файл). От меню „Уроци“ се предоставя достъп до разработени от Microsoft статии, свързани 
с приложението, а в приложението „YouTube“ има различни обучителни видеоклипове. 

Фигура 1. Начална страница на Sway

При създаване на нова презентация в Sway фигурират два основни раздела – раздел „Панел с исто-
рии“, раздел „Проектиране“ и раздел „Вмъкване“. Раздел „Панел с истории“ отговаря за въвеждането/
вмъкването, редактирането и форматирането на съдържанието, което ще бъде поместено на платното. 
Съдържанието е подредено последователно, благодарение на набор от карти, които се различават по тип 
– текст (включва възможност за заглавие, подзаглавие и текст за абзац), мултимедия (изображение, ви-
део, аудио, код за вграждане и качване на предварително създадени документи) и групиране (предос-
тавя възможност за групиране на различни по тип карти по определен начин, като често това са само из-
ображения или изображения и текст – автоматично, мрежа, сравнение, наслагване, слайдшоу). Добавя-
нето на картите става от опцията „+“, а вече създадените такива могат да бъдат пренареждани впослед-
ствие. Общият брой елементи предоставени от безплатната версия са 200 (достатъчно за създаване на 
средностатистическа презентация), а при платената – 1500 (всеки действащ учител или ученик има дос-
тъп до тази версия, благодарение на профила си в https://edu.mon.bg/).

Фигура 2. Функционалности в раздел „Панел с истории“ на Sway

Допълнително съдържание в презентацията може да бъде добавено от раздел „Вмъкване“, което да-
ва възможност за качване на изображения, видеоклипове и файлове от различни приложения, като по-
популярните от тях са Microsoft OneDrive и YouTube. Има възможност за добавяне на вече изброените и от 
опция „Моето устройство“, като това може да бъде както персонален компютър, така и мобилно устрой-
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ство. Изключително удобна функционалност е възможността за търсене на източници по ключова дума. 
Компютърната презентация може да бъде визуализирана по всяко време от раздел „Проектиране“. По 
този начин може да се види как би изглеждала за останалите потребители, след като бъде публично спо-
делена. От опция „Възпроизвеждане“ в горната лента с менюта, може да се види и да се тества пълна-
та функционалност на разработеното платно. Sway разполага с предварително създадени стилове, които 
позволяват автоматична промяна на форматирането, дизайна и оформлението на съдържанието на пре-
зентацията. Може да се запази първоначално предложения дизайн, който е по подразбиране, но може 
да се избере и нов от опцията „Промяна на проекта“ – автоматично се генерират нови визуализации и 
потребителят може да си хареса конкретна такава. Има възможност и за прилагане на собствен дизайн и 
персонализиране на оформлението на презентацията – избира се тип на платното (вертикално, хоризон-
тално, слайдове) и могат също да се изберат цветове, типография и текстури по избор. Когато потребител 
преглежда компютърна презентация на Sway, той може да включи изглед за достъпност, който дава въз-
можност за достъп до цялото съдържание на Sway на хора с увреждания, а това голямо преимущество за 
хората в неравностойно положение.

Ето и три примерни компютърни презентации, изработени с дигиталния инструмент Sway, предста-
вящи трите типа визуализация:

 y пример за вертикално платно:
https://sway.office.com/G8gTQyarsYGWP8wY?ref=Link [последно достъпван на 23.06.2022 г.];

 y пример за хоризонтално платно:
https://sway.office.com/OCDIgm3LCshPrXdE?ref=Link [последно достъпван на 23.06.2022 г.];

 y пример за платно със слайдове (представена е опция за навигиране между разделите):
https://sway.office.com/VGjFYCizhKYOjXcx?ref=Link [последно достъпван на 23.06.2022 г.].

Mentimeter
Mentimeter е онлайн приложение за създаване на интерактивни компютърни презентации, което 

е разработено от едноименната шведска компания. Освен характерните за презентациите слайдове, 
включващи различно по тип съдържание, инструментът дава възможност за добавяне на слайдове с въ-
проси, насочени към аудиторията, като отговорите се получават в реално време. Един от типовете въпро-
си позволява и на аудиторията да задава въпроси, които директно да се визуализират в презентацията. 
Благодарение на включените в него функционалности, Mentimeter е изключително подходящ за внедря-
ване в учебните занятия. Той включва иновации, благодарение на които може да се ангажира внимание-
то на учениците за по-дълъг период от време. Много често в учебните часове се налага учениците да от-
говарят на различни въпроси под формата на дискусия, но при нея се наблюдава участие главно на по-ак-
тивните ученици. Функционалността за задаване на въпроси, предоставена от Mentimeter, е една чудес-
на алтернатива на такъв тип дискусии, при която могат да се включат всички ученици и да изразят своята 
гледна точка без притеснение. За да могат да изпратят отговорите си, обучаемите се нуждаят единстве-
но от дигитално устройство и от код за достъп, който предварително трябва да им бъде предоставен. Все-
ки код съответства на конкретна презентация, като той може да бъде видян в горната част на слайдовете. 
Освен за ангажиране на вниманието на учениците и опит за осъществяване на взаимодействие с тях, ин-
струментът може да бъде използван и за създаване на анкети, благодарение на които могат да бъдат съ-
бирани данни и да бъде проучвано мнение по конкретна тема. Не по-малко интересна е и възможността 
за създаване на викторини, като при зададен въпрос може да се проследи кой ученик е отговорил най-
бързо по правилен начин. Този тип въпроси имат състезателен характер, а това от своя страна действа мо-
тивиращо на обучаемите. 

Дигиталният инструмент Mentimeter е онлайн базирана платформа и изисква наличие на регистра-
ция, като може да бъде достъпена на адрес https://www.mentimeter.com/. Има и възможност за вход със 
съществуващ профил от електронна поща или социална мрежа. На посочения адрес се създават компю-
търните презентации, които имат персонален код за достъп. Този код дава възможност за достъп на ауди-
торията до самата презентация, като по този начин участниците могат да отговарят на зададените въпро-
си. На адрес https://www.menti.com/ се въвежда персоналният код за достъп до желаната от потребителя 
презентация. Безплатната версия на платформата предоставя неограничен брой на аудиторията, неогра-
ничен брой на презентациите, 2 броя на слайдовете от тип въпроси и 5 броя на слайдовете от тип викто-
рина. Налична е функционалността за задаване на въпрос от страна на аудиторията, както и възможност-
та за експортиране на презентация във формат на изображение или PDF файл.
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Фигура 3: Начална страница на Menti

На началната страница в платформата Mentimeter има възможност за създаване на нова компютър-
на презентация (от бутон „New presentation”) или на нова папка (от бутон „New folder”), благодарение на 
което можем да групираме презентациите спрямо тяхната тематика. Вече създадените папки и презен-
тации се визуализират на началния екран и могат да бъдат достъпени от потребителя директно. Отляво, 
освен менюто за достъп до презентациите, именувано „My presentations“, има и меню „Inspiration“, кое-
то е с безплатен достъп – в него са предоставени готови шаблони, които са разделени по теми и могат да 
бъдат заредени в личните презентации на потребителя. Платформата предоставя опция за търсене, бла-
годарение на която може по-лесно да се търсят и откриват презентациите по ключова дума, както и въз-
можност за филтриране на лични или споделени от/с друг човек презентации.

Всяка една от вече създадените презентации има опция за допълнителни настройки (достъпва се от 
трите точки, отдясно на името). Настройките са свързани с представяне на презентацията, редактиране 
на името ѝ, експортиране на получените резултати (в pdf файл или изображение), споделянето ѝ (дос-
тъпът до гласуването става чрез временен код за достъп, чрез линк за достъп или чрез QR код; има въз-
можност и за споделяне на презентацията и получените от участниците резултати, чрез линк за достъп), 
преместването ѝ в друга папка, дублирането ѝ и изтриването ѝ. По-интересна функционалност е „Open 
Mentimote”, която дава възможност за управление на презентацията от мобилно устройство. За целта 
презентацията трябва първо да е достъпена от компютър. След това потребителят трябва да влезе в плат-
формата Mentimeter от мобилното си устройсто, като се впише със същия потребителски профил. Необ-
ходимо е да достъпи до опцията „Open Mentimote“ от мобилното устройство и по този начин може да уп-
равлява презентацията, която е пусната от компютъра. Това предоставя възможност на презентатора да 
сменя местоположението си и да осъществява по-близък контакт със слушателите.

При вече създадена нова презентация в Mentimeter фигурират няколко основни раздела, които се на-
мират в горната част на страницата – „Add slide“ (добавяне на нов слайд към презентацията, „Import“ (им-
портиране на съдържание от външен източник, но е активно само за платената версия), „Examples“ (биб-
лиотека, включваща над 197 примерни слайдове, които са разделени по теми и могат директно да се вне-
дряват в презентацията), „Themes“ (теми, които включват различно цветово оформление на фон и разли-
чен по тип шрифт). Има и раздел „Settings“. 

Фигура 4: Начална страница на Mentimeter

Това са настройки за конфигуриране на цялостното представяне на презентацията (настройки за кон-
трол на достъп до презентацията от страна на аудиторията – при „Presenter pace“ презентаторът контро-
лира смяната на слайдовете, при „Audience pace“ участниците стартират от първия въпрос и сами опре-



354

Образование и технологии 13/2022

делят скоростта с която сменят слайдовете; настройки за взаимодействие – „Hide results on all slides”, слу-
жещо за премахване на получените резултати на всички слайдове и „Manually start the countdown on Quiz 
slides”, служещо за ръчна настройка за стартиране на обратното отброяване на слайдовете с викторини; 
настройки, свързани с въпросите, задавани от аудиторията – може да се разреши въпросите от слушате-
лите да бъдат задавани на всички слайдове „On all slides“ или само на слайдове от тип „Q&A”, като може 
да се позволи задаваните въпроси да бъдат видими в презентацията; настройки за писане на комента-
ри от аудиторията – „Allow audience to give comments“ позволява слушателите да публикуват коментари, 
които се появяват за кратко и се изтриват без да бъдат запаметявани; настройки за избор на език – за съ-
жаление платформата все още няма възможност за български език).

В типa слайдове със съдържание „Content slides“ са предоставени следните възможности:
 y Heading – това е заглавен слайд, като от раздел „Content“ има опции за включване на заглавие, под-

заглавие, изображение и реакции, а от раздел „Customize“ има опции за спиране на гласуване, за 
скриване на код за достъп за гласуването и за скриване на резултати, както и за визуализация на 
слайд (дали да бъде само текст или текст с изображение);

 y Paragraph – това е слайд за абзаци, като от раздел „Content“ има полета за заглавие, абзац, изобра-
жение и реакции;

 y Bullets – това е слайд за вмъкване на списъци, като от раздел „Content“ има полета за заглавие, за 
изброяване на елементите от списъка, за изображение и реакции, както и за настройки дали спи-
съкът да бъде номериран или неномериран и дали да се показват един по един елементите му; 

 y Image – това е слайд за изображение, като от раздел „Content“ има полета за вмъкване на име на 
снимката, за избор на визуализация (центрирана или като фон) и за реакции;

 y Video – това е слайд за видео, като от раздел „Content“ има полета за вмъкване на име на видеото, 
за избор на начална снимка, за въвеждане на URL адрес на видеото и за реакции;

 y Big – това е слайд за текст с много голям шрифт, като от раздел „Content“ пак има възможност за 
вмъкване на изображение и реакции;

 y Quote – това е слайд за цитати, като от раздел „Content“ има възможност за вмъкване на конкрет-
ния цитат, името на автора на цитата, както и за вмъкване на изображение и реакции;

 y Number – това е слайд за вмъкване само на числа, като от раздел „Content“ има полета за вмъква-
не на числото, за писане на пояснителен текст, за изображение и реакции.

 y В типа слайдове с въпроси викторина „Quiz Competition“ са предоставени следните възможности: 
 y Select answer – това е слайд за задаване на въпрос с възможност за избор измежду няколко отгово-

ра, като от раздел „Content“ има полета за името на въпроса, за вмъкване на възможните отговори 
и за отбелязване на правилния. Определя се времето за отговор на участниците, като има опция за 
съревнование – най-бързият получава най-голям брой точки;

 y Type answer – това е слайд за задаване на въпрос с възможност за отговор от тип свободен текст. 
Опциите от раздел „Content“ са аналогични с тези от тип „Select answer“, като разликата е, че има 
поле за въвеждане само на правилните отговори.

В типа слайдове с популярни въпроси „Popular question types“ са предоставени следните основни въз-
можности:

 y Multiple Choice – това е слайд, който позволява задаване на въпрос, който съдържа предварително 
зададени от презентатора отговори (могат да се добавят и изображения към тях), като потребите-
лят трябва да избере един от тях;

 y Word Cloud – това е слайд, който позволява задаване на въпрос, като участниците въвеждат сво-
бодно отговорите си, а впоследствие те се визуализират като облак, като с най-голям шрифт са най-
често въвежданите отговори;

 y Open Ended – това е слайд, който позволява задаване на въпрос с отворен край (участникът въвеж-
да текст под формата на абзац). Има различен тип визуализация на отговорите – в балончета за реч, 
един по един или в грид мрежа;

 y Scales – това е слайд, който позволява задаване на въпрос с предварително въведени от презента-
тора твърдения, като е уточнена скалата на съгласие/несъгласие от страна на участниците (пример: 
съгласен съм с твърдението, 10 точки и не съм съгласен с твърдението, 1 точка). Накратко казано то-
ва е слайд за оценяване по няколко показателя в определени граници; 

 y Ranking – това е слайд, който позволява задаване на въпрос с предварително въведени от презен-
татора отговори, които са подредени в определен ред;
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 y Q&A – това е слайд, който позволява задаване на въпроси от страна на аудиторията, които директ-
но могат да бъдат видени от презентатора. Въпросите се появяват в отделен диалогов прозорец, 
който има графа за новозададени въпроси и за вече прочетени такива.

 y В типа слайдове с въпроси за напреднали „Advanced questions“ са предоставени следните възмож-
ности:

 y 100 points – слайд за задаване на въпрос, който очаква от потребителите да разпределят 100 точки 
между предварително въведени отговори;

 y 2 x 2 Grid – слайд за оценяване по два критерия, който има поле за въвеждане на въпроса, поле за 
показателите „Items”, които трябва да бъдат оценявани, поле „Dimensions“ за определяне на кате-
гориите по които ще се оценява (категории по вертикална и по хоризонтална ос с въведени най-ви-
сока и най-ниска степен) и поле за определяне на интервал. 

 y Who will win – слайд за определяне на първенец, при който се въвежда въпроса и възможните от-
говори, които са имена на ученици. 

 y Ето и една примерна компютърна презентация, изработена с дигиталния инструмент Mentimeter:
 y Линк за достъп до презентацията и резултатите:
 y https://www.mentimeter.com/s/70fe66f7e3bbc129d6c7defac84ac082/58b28499fc13 [последно дос-

тъпван на 23.06.2022 г.];
 y Директен линк за достъп за гласуване в Menti: https://www.menti.com/1skygqptc1 [последно дос-

тъпван на 23.06.2022 г.];
 y Временен код за достъп за гласуване в Menti: 2793 6565 (ще бъде активен само 7 дни).

Според В. Гюрова „добрият учител днес се нуждае от съвременна методическа компетентност, коя-
то предполага знания и умения за използване на интерактивни методи и технологии – както основаващи 
се на съвременни технически средства, така и на междуличностни отношения“ [8]. Ние подкрепяме мне-
нието на авторката, като искаме да допълним, че за педагогическите специалисти е от изключително го-
лямо значение да познават съвременни дигитални инструменти и да ги внедряват по-често в обучител-
ния процес. XXI век е синоним на „дигитализация“ и е необходимо учителите да се адаптират към потреб-
ностите на учениците, като им предоставят възможност за досег до мобилните им устройства или ком-
пютри, но под формата на иновативно учебно задание чрез използване на конкретен дигитален инстру-
мент. За да е успешно това начинание е необходима преквалификация на педагогическите специалисти 
в областта на изготвяне на електронно учебно съдържание, като идеята е те да познават по-голям набор 
от технологични средства, с цел мотивиране на обучаемите и засилване на интереса им. 
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