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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това 

съобщение отразява само личните виждания на неговия автор и от 

Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на 

съдържащата се в него информация.  
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Въведение 
 

 

Технологиите променят начина, по който нашето общество функционира. Ролята на 

преподавателите в съвременната обучителна среда се промени. Фокусът се поставя 

върху индивидуалните нужди на обучаемите и стимулиране на активно участие, 

взаимодействие и ясна диференциация. Не толкова липсата на подходящи ресурси, 

колкото натоварените графици и липсата на време за допълнителна подготовка, 

както и нуждата от усъвършенстване на дигиталните умения на преподавателите 

представляват реални бариери пред 
 

модернизирането и 

експериментирането с учебните 

програми. 
 

Целта на този наръчник е да 

улесни този процес. Проект Mall 

Guide подпомага подготовката на 

учебните занятия, като предлага: 
 

- Колекция от повече от 100 

онлайн ресурса, класифицирани по 

различни показатели (език, ниво, 

тема, вид обучителна среда и т.н.) 
 

- Наръчници и насоки за подкрепа на преподаватели в процеса на развитие и 

усъвършенстване на дигиталните им умения и експериментиране с иновативни 

преподавателски подходи 
 

Ние предлагаме: 
 

- Методологично ръководство с включени учебни планове  
- Техническо ръководство  
- Насоки и съвети за прилагане на ресурсите  
- Насоки и съвети за разработване на нови ресурси 

 
- Речник с най-важните термини и концепции при употребата на дигитални 

материали 
 

Идеята за създаване на проект Mall Guide се зароди докато партньорите по проекта 

работеха по други инициативи, свързани с дигиталните ресурси и тяхното 

приложение в обучението. Осъзнахме, че независимо от неизчерпаемите отворени 

образователни ресурси в интернет, броят на преподавателите и школите, които се 

възползват от тях е много малък. Открихме фундаментални несъответствия между 

наличните ресурси и възможността за тяхното прилагане в реална обучителна 

среда. Проект Mall Guide цели да елиминира тези несъответствия и да се фокусира 

върху нуждите на преподавателите. 
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Проект The Mall Guide for Language Trainers е финансиран от програма Еразъм+ и 

предлага на пет европейски държави възможност да работят по проучването, 

тестването и разработването на повече от 100 съществуващи дигитални 

инструмента, като накрая да анализират, сравнят и обобщят своята работа чрез 

създаване на насоки и инструкции за подобряване на дигиталните умения на 

преподавателите и насърчаването им да използват иновативни методи и подходи в 

процеса на преподаване. 
 

Настоящият финален наръчник обобщава всички продукти, разработени в рамките 

на проекта. В него са описани работните процеси, следваните стъпки, срещнатите 

затруднения и предизвикателства, както и основните съображения, които трябва да 

се имат предвид при използването на продуктите. Той обобщава резултатите и 

опита на проекта и има за цел да мотивира преподаватели и учебни заведения да 

създават и прилагат иновативни учебни техники. Различните части на този наръчник 

описват отделните продукти. Каним всички заинтересовани страни да ги тестват и 

да експериментират в прилагането им! 
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Разработването на интелектуалните продукти 

(кратко представяне) 
Инфографиката представя последователността на създаване на интелектуалните 

продукти по проект MALL Guide. 
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Създаването на интелектуалните продукти (детайли) 
 

 

По-долу представяме подробно всеки от резултатите на проекта, включително по-

конкретна информация относно фазата на изследване, процеса на разработване, 

тестване и общи заключения. Продуктите са разработени съвместно от всички 

партньори по проекта и чрез внимателно планиран процес на оценка и тестване от 

страна на преподаватели по чужди езици. Това ни позволи да създадем резултати, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

максимално отговарящи на нуждите на обучителите по езици, които биха искали да 

обогатят опита си и да се възползват от тези нови инструменти за преподаване на 

езици в най-голяма степен. 
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Онлайн каталог, обединяващ най-подходящите онлайн 

ресурси в партньорските държави – IO1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проучване  
 

Целта на проучването беше да събере информация какъв тип ресурси са налични   
в държавите на партньорите по проекта, както и да се установи какво предлагат те 

на преподавателите с цел ученето да бъде по-ефективно и интересно за 

обучаемите. Петте организации проучиха какво предлагат тези ресурси от гледна 

точка на език, упражнения, аудио и видео файлове, викторини, инструменти за 

оценка на знания и т.н. Партньорите взеха предвид и какво езиково ниво и 

дигитални умения са необходими на обучаемите, за да могат да използват 

предоставените ресурси. 
 
 

Основният източник на проучването беше интернет.  
 

Някои от ресурсите предлагат много добри безплатни упражнения, видеа и 

викторини, докато други предлагат ограничена информация и е необходима 

допълнителна регистрация за достъп до пълния набор материали. 
  

Процес на създаване  
 

Преди започване на работата по първия интелектуален продукт, партньорите 

разработиха детайлен план за работа и уточниха какви методи ще се използват в 

процеса на проучване. Бяха уточнени и ключовите елементи на ресурсите, какво 

предлагат на преподавателите от гледна точка на упражнения, видеа и викторини, 

както и какво езиково ниво е необходимо да имат обучаемите, за да се възползват 

ефективно от ресурса. На първоначален етап беше уточнено, че всеки партньор ще 

събере и проучи по 20 инструмента, за да се достигне зададеният общ брой от 100 

ресурса. За събиране на необходимата информация бяха използвани различни 

методи, като най-популярният беше търсачката на Google и други подобни. 
 
 
 

Целева група  
 

Определената в проектното предложение целева група на проекта е съставена от 

преподаватели по чужди езици и заинтересовани лица, участващи в езиково 

обучение. По време на дейностите на проекта преподаватели на свободна 
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практика и представители на обучителни центрове бяха поканени да тестват онлайн 

каталога, което разшири границите на целевата група и позволи на повече хора да 

се възползват от продукта. 
  

Затруднения в процеса на създаване  
 

Основното затруднение в процеса на събиране на инструменти беше застъпването   
с останалите партньори по проекта. Намирането на подходящ ресурс, който вече е в 

колекцията на друг партньор, удължава процеса на работа. 
  

Като друго затруднение може да се посочи, че на моменти беше предизвикателно 

да се намери висококачествен безплатен ресурс, който да добавим към колекцията. 
 

 

Процес на тестване  
 

Онлайн каталогът беше тестван по време на първата серия събития за 

разпространение на резултати с цел да се съберат мнения и обратна връзка от 

страна на преподаватели. По време на събитията беше представен и 

Методологическият анализ на 100-те инструмента, който да подпомогне 

преподавателите в процеса на тестване. 
 
 

Затруднения при прилагане  
 

Като основно затруднение може да се посочи, че по време на процеса на подбор и 

анализ на ресурсите всички линкове бяха активни, но някои от тях не бяха налични 

на по-късен етап, което доведе до необходимостта за смяна на някои ресурси. Друг 

негативен аспект е, че някои ресурси предлагат ограничен набор от материали, а 

достъпът до пълната гама е възможен след регистрация или заплащане на такса. 
 

 

Заключения: как може да се използва?  
 

Инструментът може да се използва по много начини и в много ситуации. 

Преподавателят може да използва инструмента по време на урока, като приложи 

упражнения, видеоклипове, викторини. Ресурсите могат да се използват за 

самообучение, за домашна работа или като допълнителни ресурси за обучаемите. 

Напредъка на цифровите и социалните медии прави каталога достъпен отвсякъде 
 

и по всяко време. Онлайн каталогът предлага огромни предимства за 

преподавателите, защото цялата информация, която им е необходима е 

систематизирана. 
  

Параметри, които трябва да се вземат предвид при използване на продукта  
 

Добра интернет връзка за достъп до ресурсите  
 

Компютър, лаптоп или таблет за обучаемите. За някои от ресурсите е достатъчен 

и смартфон 
  

Добро познаване на ресурса и предварителна подготовка на урока  
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 От съществено значение е наличието на добри дигитални умения  
 
 
 
 
 

 

http://mall-guide.eu/products-download/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Методологически анализ на инструментите в онлайн 

каталога – IO2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Проучване  
 

 

Видове проучване  
 

Интелектуален продукт 2 представлява задълбочен анализ на 100-те онлайн 

ресурса от методологическа гледна точка. Всички ресурси са внимателно 

селектирани и анализирани според тяхната очаквана приложимост и ефективност 

при използването им по време на обучение по чужди езици. Ресурсите могат да се 

използват от обучители по чужди езици в тяхната работа и от обучаеми по време на 

обучителния процес. Всеки ресурс е анализиран следвайки една и съща структура: 

име на ресурса; линк; целева група; ниво (А1-C2); тема (лексика; граматика; четене с 

разбиране; слушане с разбиране; умения за писане; умения за говорене и 

фонетика); продължителност на видеото (ако има); продължителност на цялото 

упражнение; допълнителни материали, необходими за провеждане на 

упражнението. След тази практическа информация следват коментари на експерти 
 

в сферата на чуждоезиковото обучение, които тестваха всеки ресурс. Много 

полезни секции са предложенията за приложение на ресурса в клас и таблицата с 

плюсове и минуси, която дава бърза представа относно ресурса. 
 
 

Източници  
 

Методологическият анализ е изцяло базиран на първия интелектуален продукт – 

Онлайн каталог със 100 дигитални инструмента. 
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Затруднения в процеса на проучване  
 

По време на процеса на създаване на ресурса не бяха срещнати затруднения.  

 

Разработване  
 

Процес на създаване на продукта  
 

Проучването на онлайн обучителни ресурси беше проведено едновременно в петте 

партньорски държави: България, Гърция, Германия, Полша и Обединеното 

Кралство. По време на първата фаза на проучването преподаватели по чужди езици 

и други специалисти в сферата на образованието подбраха 20 онлайн ресурса. 

Използваният метод беше онлайн проучване, направено основно от преподаватели 

по чужди езизи и други специалисти с опит в обучението и преподаването. В 

процеса на подбор бяха следвани различни критерии, най-важните от които бяха: 

дали ресурсът е със свободен достъп; удобен за потребителя; лесен за употреба; 

атрактивен; предлагащ интерактивни упражнения, тестове и викторини; с 

възможност за употреба на мобилни устройства; базиран на ООР (отворени 

образователни ресурси); необходимост от предварителна регистрация и т.н. Двата 

основни критерия за подбор бяха разнообразие (на нива, умения, видове 

упражнения) и качество на ресурса. 
 
 

Друг фактор при избора беше дали ресурсът е валиден и полезен. За да се 

определи това значение има дали е нужна регистрация за достъп до някои 

функционалности и упражнения. За някои потребители това е знак, че сайтът е 

безопасен за употреба. 
 
 

По време на втората фаза на проекта експерти в сферата на образованието и 

обучението от три партньорски организации – Iberika education group gGmbH 

(Германия), Dacorum CVS (Обединено Кралство) and RUNI CENTER (България) 

извършиха методологически анализ на 100-те събрани ресурса. 
  

Целева група  
 

Продуктът е насочен към широка аудитория - обучители по чужди езици; учители; 

образователни експерти и други потребители. Дидактическият анализ е много 

полезен инструмент за обучители, които биха искали да разчупят стереотипите в 

учебния процес и да направят часовете си интересни, привлекателни и модерни. 

Инструментът е полезен и за обучаващи се от всички възрасти и среди, които искат 

да разнообразят подкрепят процеса на самообучение. 
 
 

Затруднения в процеса на създаване  
 

Основното предизвикателство беше да се извърши детайлен анализ на 100-те 

ресурса, който в същото време и да не е много дълъг. 
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 Тестване и обратна връзка  
 

Процес на тестване на продукта  
 

Части от дидактическия анализ бяха тествани на национално ниво от обучители на 

по чужди езици в техните класове. Предвид огромното количество ресурси и 

информация, никой от партньорите все още не е тествал целия продукт. Анализът 

беше широко представен по време всички събития за разпространение на 

резултати, организирани от партньорите по проекта. 
 
 

Резултати от тестването  
 

Всички обучители на по чужди езици, които са изпробвали някои от анализираните 

инструменти, бяха много положителни и изразиха желание да внедрят онлайн 

инструменти в своите класове. Участниците в националните събития за 

разпространение на резултати заявиха, че тези продукти ще бъдат неразделна част 

от бъдещето на учебния процес. 
 
 

Затруднения в процеса на тестване  
 

По време на тестване на този продукт не бяха срещнати затруднения.  
 

 

 Заключения  
 

Как продуктът може да се приложи на практика?  
 

Продуктът може да бъде използван от много широка целева група – учители, 

преподаватели по чужди езици, специалисти в сферата на образованието, 

образователни центрове, учащи. Някои от инструментите са напълно подходящи за 

самообучение, но употребата на други изисква внимателно планиране и приложение 

под ръководството на преподавател, който да подпомага обучаемите 
 

и да им дава допълнителни указания. Колекцията е много разнообразна – много от 

ресурсите са налични на няколко езика; има различни типове упражнения, 

подходящи за обучаеми от различни възрасти с различни потребности. В 

зависимост от спецификите на групата, преподавателят може да реши да използва 

целия ресурс или само части от него. Могат да се направят безброй комбинации – 

всичко е въпрос само на креативност! 
 
 

Параметри, които трябва да се вземат предвид при използване на продукта  
 

В повечето случаи трябва да имате имейл акаунт, за да се регистрирате (което 

може да е проблем в случай, че групата е съставена от по-млади ученици) 

Повечето от ресурсите са лесни за използване и с интуитивен интерфейс, което ги 

прави подходящи за всички видове потребители - от начинаещи до напреднали в 

ИКТ.  
Повечето ресурси предлагат упражнения за обучение по различни умения - 

четене, слушане, граматика, лексика и т.н. 
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Някои инструменти изискват по-високо от средното ниво на ИКТ умения 

Пълните функционалности на някои инструменти са достъпни само след 

заплащане. 
 
 
 
 
 

 

http://mall-guide.eu/products-download/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Технически анализ на инструментите в онлайн каталога – IO3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проучване  
 

Видове проучване  
 

Третият интелектуален продукт по проекта е технически анализ на 100-те дигитални 

ресурса, събрани от партньорите. Всички ресурси са внимателно подбрани и 

анализирани според очакваната им ефективност при приложението им 
 

в обучение по чужди езици. Критериите при анализа бяха следните: комплексност 

на разработване/приложение на съдържанието; удобство за употреба; необходими 

умения и знания; необходим хардуер и софтуер; тенденция за развитие; отворен 

достъп; вид достъп; възможност за употреба на мобилни устройства; изисквания за 

регистрация. 
 
 

Анализът е допълнение към предшестващия го методологически анализ и целта му 

е да подпомага преподавателите в процеса на подбор на подходящ ресурс и 

преценката дали наличното им оборудване и дигитални умения са достатъчни за 

приложението му в реална обучителна среда. 
 
 

Източници  
 

Техническият анализ е изцяло базиран на първия интелектуален продукт – Онлайн 

каталог със 100 дигитални инструмента. 
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Затруднения в процеса на проучване  
 

Трудната част от извършването на технически анализ е, че в някои случаи е трудно 

да се намери информация относно техническите параметри на ресурсите, а 

критерият за очакваните технологични тенденции е трудно да се опише обективно, 

тъй като се основава само на прогнози. 
 
 

 Разработване  
 

Процес на разработване на продукта  
 

На ранен етап беше решено, че най-добрият формат за представяне на доклада би 

бил Excel, тъй като би позволил бърз достъп до изискваната информация. 

Критериите за анализ бяха дефинирани още на етап разработване на проекта. След 

като шаблонът беше готов, започнахме да анализираме инструментите един по 

един на база на избраните критерии. В повечето случаи бе необходима регистрация 

и създаване на потребителски акаунт за достъп до ресурса. 
 
 

От гледна точка технически изисквания анализирахме необходимостта от хардуер   
и софтуер. Относно хардуера – очевидно изискване е компютър или лаптоп с 

интернет достъп. Тъй като повечето ресурси включват видео и аудио файлове, 

колоните и слушалките са задължителни. Където ресурсите предлагат някакъв вид 

речева комуникация, микрофонът е задължителен аксесоар, а уеб камера би била 

изключително полезна. Много от анализираните ресурси са достъпни и на мобилни 

устройства, чрез браузър или чрез специално мобилно приложение Що се отнася до 

софтуер – поради видео съдържанието, игрите и анимациите в много от ресурсите – 

основна роля има инсталирането на правилния плъгин (най-често  
Adobe Flash Player или Microsoft Silverlight). Това изискване ограничава достъпа през 

мобилни устройства, тъй като никой от плъгините не се поддържа от съвременните 

мобилни платформи (Android и iPhone), но в някои случаи има специални мобилни 

приложения за употреба на ресурсите. Освен ако съдържанието на ресурса не се 

състои от висококачествени видео файлове, скоростта на интернета не би трябвало 

да се отразява на употребата на ресурса. Анализът се фокусира също върху 

комплексността и приложението на съдържанието, удобство при употреба, 

необходими умения и знания, отворен източник и очаквано развитие на ресурса за в 

бъдеще. При анализа на комплексност на разработване и приложение на 

съдържанието взехме предвид следните фактори: дали инструментът е добре 

разработен от гледна точна разнообразни функционалности; дали включва текст, 

аудио/видео материали, интерактивни упражнения , инструмент за самооценка и 

различни канали за комуникация. Повечето от ресурсите изискват основни 

компютърни умения. Относно критерия за отворен източник в повечето случаи 

избраните инструменти са безплатни за употреба, но при някои от тях отделни 

услуги и съдържание са с платен достъп. Регистрация не винаги е необходима, но 

много често е условие за пълен достъп до съдържанието. Ресурсите бяха 

анализирани и от гледна точка на потенциал за развитие в бъдеще и тук основен 

фактор беше броят потребители и наличните езици. 
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Целева група  
 

Техническият анализ е насочен към преподаватели по чужди езици, които биха 

искали да приложат модерни инструменти в работата си. От преподавателска 

гледна точка, най-важният аспект на даден ресурс е възможността за приложение 
 

в клас. Преподавателят се вълнува от това дали и до каква степен ресурсът е 

ефективен и как могат обучаемите да се възползват от него по време на 

обучителния процес, за да развият дадени умения или да подобрят компетенциите 

си в дадена област. Трябва да се вземат предвид и други фактори като мотивация, 

мобилност и оценка на уменията. Интерактивният игрови дизайн на много от 

ресурсите може значително да увеличи мотивацията на студентите. Достъпността 

през мобилни устройства от своя страна позволява на преподавателите да обогатят 

своята работа от гледна точка на дистанционното обучение. Инструментите за 

самооценка правят управлението на големи групи по-лесно. 
 
 

Затруднения в процеса на разработване  
 

Трудната част от извършването на технически анализ е, че в някои случаи е трудно 

да се намери информация относно техническите параметри на ресурсите, а 

критерият за очакваните технологични тенденции е трудно да се опише обективно, 

тъй като се основава само на прогнози. 
 

 

 Тестване и обратна връзка  
 

Процес на тестване на продукта  
 

Техническият анализ, заедно с другите резултати от проекта, беше представен на 

събитията за разпространение на резултати. Гостите, които присъстваха на 

събитията, бяха помолени да попълнят формуляри за оценка и да дадат своята 

обратна връзка. 
 
 

Резултати от тестването  
 

Обратната връзка от тестовете беше положителна. Повечето учители заявиха, че 

информацията е представена по ясен и разбираем начин и може да бъде полезна 

на етап избор на инструменти. 
  

Затруднения в процеса на тестване  
 

Не бяха срещнати затруднения в процеса на тестване на продукта.  
 

 

 Заключения  
 

Как продукта може да се приложи на практика?  
 

Анализът може да бъде използван от преподаватели по време на избора на 

инструмент, който е съвместим с наличното оборудване и софтуер (в случай на 
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приложение в класната стая), но и ресурс, който е подходящ за дистанционно учене. 
 
 

 

Параметри, които трябва да се вземат предвид при използване на 

продукта 
  

В повечето случаи трябва да имате имейл акаунт, за да се регистрирате (което 

може да е проблем при по-младите ученици); 
 
 

Някои инструменти бързо печелят популярност, те се развиват постоянно, нови 

функции се добавят, поради което анализът може да престане да бъде актуален; 
 
 

Удобството на използването всъщност е трудно да се опише обективно, но при 

анализиране на тази точка ние разгледахме не само оформлението и самата 

навигация, но и мненията на потребителите; 
 
 

Някои от изброените в техническия анализ инструменти може да са променени или 

да престанат да бъдат налични след време 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://mall-guide.eu/products-download/  
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Пет примера за ефективно използване средствата на 

чуждоезичното обучение в реална среда – IO4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проучване  
 

Видове проучване  
 

Интелектуален продукт 4 се състои от две части – учебни планове за приложение на 

5 от ресурсите в каталога и наръчник за преподаватели по чужди езици. 
  

Подготовката на учебните планове беше базирана на резултатите от първите три 

продукта от проекта, както и на проведеното първоначално проучване. Първите три 

продукта съдържат колекция от 100 ресурса, внимателно анализирани от 

обучителна и техническа гледна точка. Резултатите от тези анализи бяха взети 

предвид при избора на подходящи ресурси за създаването на учебните планове.. 
 
 

За създаването на втората част от наръчника, работихме в тясно сътрудничество с 

обучителите по чужди езици, взехме под внимание тяхната обратна връзка, както и 

описание на информацията, която биха искали да намерят в наръчника. 
 
 

Източници  
 

Както беше обяснено по-горе, един от основните източници за създаването на 

настоящия продукт беше онлайн каталогът, както и дидактичният и технически 

анализ на 100-те онлайн инструмента. Освен това всички партньори попълниха 

въпросник, в който дадоха информация за учебната група, типа курс, мястото на 

провеждане, техническото оборудване и техническите умения на обучителя и 

целевите групи, с които работят. 
  

За да създадем онлайн инструментариум, основният ни източник бяха самите 

обучители по чужди езици. Бързо стана ясно, че целевата група не е хомогенна по 

отношение на преподавателския опит и работата с онлайн материали. Поради тази 

причина бе решено, че онлайн инструментариумът не само трябва да съдържа 

учебни планове, но и общи насоки за обучителите, които желаят да използват 

онлайн материали в клас. 
 
 

Затруднения в процеса на проучване  
 

По време на проучванто не бяха срещнати затруднения. Това без съмнение се 

дължи на отличната работа, извършена по време на първия етап на проекта, както 
 

и на ценния принос на колегите, които помогнаха за създаването на продукти, 

отговарящи на техните нужди. 
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 Разработване  
 

Процес на разработване на продукта  
 

По време на първата част на процеса на разработване проведохме проучване сред 

учебните групи и обучители по езици от всяка страна партньор, за да установим 

техническите им умения, учебните цели, както и техническото оборудване, което е 

на разположение на мястото на провеждане на курса. Въз основа на тези резултати 

партньорите подбраха подходящи онлайн инструменти от каталога. 
 

 

Следващата стъпка беше създаване на формат на учебния план. След това 

експерти във всяка държава започнаха работа по създаване на плановете. 
  

Едновременно с това обучителите по езици от всички страни партньори обсъдиха 

очакванията си от онлайн инструментариума и обсъдиха съдържанието му. 
  

В допълнение към това всички партньори се съгласиха да тестват учебните 

планове в клас, за да се уверят, че те са приложими в реална среда. Освен това 

тази дейност послужи за промотиране на резултатите от проекта сред целевите 

групи и за получаване на ценна обратна връзка и препоръки. 
 
 

Целева група  
 

Продуктът е насочен към преподаватели по чужди езици. По време на фазата на 

проучване стана ясно, че целевата група не е хомогенна. Някои преподаватели 

често изпозлват онлайн ресурси в работата си, докато други имат много малко опит 

в тази сфера, както и страдат от липса на дигитални умения. Поради тази причина, 

наръчникът е създаден да бъде полезен и на двете групи. 
 
 

В допълнение, преподавателите по езици бяха ангажирани в процеса на създаване 

на наръчника още от неговото начало. Те допринесоха с мнения, препоръки и ценен 

опит при създаването на учебните планове, по време на тестването, както и по 

време на събитията за разпространение на резултати. 
 
 

Затруднения в процеса на разработване  
 

Партьорите по проекта са представители на различни сектори и допринасят с 

разнообразен опит към проекта. Не всеки обаче разполага с необходимите ресурси 

за създаване на учебни планове. Поради тази причина, водещият партньор им 

помогна в създаването на учебните планове, съобразени със спецификите на 

учебните им групи. 
 

 

 Тестване и обратна връзка  
 

Процес на тестване на продукта  
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На предварителен етап всички партньори по проекта се съгласиха да тестват 

учебните планове в своите държави, за да проверят дали ресурсите могат реално 

да се използват в обучителна среда, както и да промотират продуктите от проекта 

сред представители на целевата група. 
 
 

След като учебните планове бяха създадени, те бяха предоставени на всички 

партньори, които подбраха подходящи обучители и групи за провеждане на 

тестването. Партньорът, отговарящ за оценката и управлението на качеството, 

предостави формуляри за обратна връзка за учители и обучаеми, които да бъдат 

попълнени след приключване на тестването. 
 
 

Резултати от тестването  
 

Обратната връзка от тестването бе обсъдена от партньорите и бяха добавени 

предложения за промени в инструментариума. Наръчникът беше представен по 

време на събитията за разпространение на резултати и обратната връзка беше 

много положителна както от страна на обучителите, така и на обучаемите. Въпреки 

това стана ясно, че някои преподаватели трудно работят с инструментариума. 

Поради тази причина партньорите решиха да изготвят кратък видеоклип, обясняващ 

как да се използва наръчника. 
 
 

Затруднения в процеса на тестване  
 

Когато учебните плановете бяха готови, някои партньори не можаха веднага да 

намерят обучителни групи сред които да проведат тестване, тъй като през летните 

месеци няма езикови курсове. Поради тази причина фазата на тестване отне повече 

време от очакваното. 
 

 

 Заключения  
 

Как продукта може да се приложи на практика?  
 

Преподавателите, които искат да прилагат онлайн ресурси в клас, могат да се 

възползват директно от предложените учебни планове. Описанията на целевите 

групи могат да им дадат представа дали ресурсът е подходящ за тяхната група 

обучаеми и да им помогнат да идентифицират дали и какви промени трябва да 

направят в оргиналния учебен план. 
 
 

Обучителите, които са намерили други онлайн материали, могат да използват 

указанията предоставени в наръчника, за да проверят дали материалите са 

подходящи или не. 
 
 

Параметри, които трябва да се вземат предвид при използване на 

продукта 
  

Учебните планове, предоставени в наръчника, са само примери. Може да се наложи 

да бъдат променени, за да отговарят на нуждите на обучителните групи 
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Не всички онлайн инструменти, налични в каталога, се намират в наръчника. Не 

всеки ресурс е придружен с разработен учебен план за прилагане в клас. 
  

Трябва да има добра интернет връзка, за да получите достъп до наръчника  
 
 
 
 

 

http://mall-guide.eu/toolbox-for-sla-trainers/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пет новоразработени средства за онлайн чуждоезиково 

преподаване – IO6 
 
 
 
 
 
 

 

 Проучване  
 

Видове проучване  
 

След внимателни анализи, партньорите по проекта разработиха 5 нови обучителни 

инструмента за практикуване на лексика, граматика, умения за писане, четене и 

слушане с разбиране, разговор и фонетика. 
  

Форматът, използван за дидактически и технически анализ на новите инструменти,   
е същият като използвания в интелектуални продукти 2 и 3. Плановете за урока, 

подготвени за всеки един от инструментите, се основават на формàта, използван в 

продукт 4. 
 
 

Източници  
 

Създаването на нови обучителни дигитални ресурси за чуждоезиково обучение се 

базират на докладите, създадени в рамките на интелектуални продукти 2 и 3, както и 

на резултатите от продукти 4 и 5. 
 
 

Затруднения в процеса на проучване  
 

Партньорите не срещнаха никакви затруднения в процеса на проучване.  
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 Разработване  
 

Процес на разработване  
 

Партньорите по проекта решиха новите обучителни ресурси да бъдат базирани на 

популярни онлайн инструменти, описани в Методологическия анализ на 100-те 

обучителни иснтрумента (О2). Основната причина за това е, че тези ресурси са 

широко разпространени и познати на потребителите, което ги прави идеална основа 

за нови разработки. 
 
 

За разработването на новите инструменти е използван общ шаблон. Този шаблон 

включва цялата информация, необходима за представянето и използването на 

новите разработени инструменти от страна на чуждоезиковите преподаватели. 
  

Разработването на всеки нов инструмент включва следните етапи: Определяне на 

целева група обучаеми и ниво на владеене на езика; Кратко описание на новия 

инструмент; Идеята зад разработването на инструмента и причината, поради която 

е създаден; Описание на използваните методи и инструменти в разработването; 

Изполвани ресурси (човешки, оборудване) в процеса на създаване на инструмента; 

Възникнали пречки и затруднения; Методологически анализ на инструмента (по 

модела на продукт 2 от проекта); Технически анализ на инструмента (по модела на 

продукт 3 от проекта); Примерен учебен план с предложение за прилагане на 

ресурса в клас (по модела на продукт 4 от проекта) 
 
 

Целева група  
 

Целевата група са учители по езици, обучители и други заинтересовани лица, 

участващи в езиковото обучение. Разработването на новите инструменти може да 

бъде използвано в различни области от езиковото обучение и един и същ подход и 

методология могат да се прилагат в различни учебни ситуации, където е 

необходима технология за подпомагане на обучението. 
 
 

Затруднения в процеса на разработване  
 

Процесът на разработване на нови инструменти се нуждае от богат опит в 

езиковото обучение, но и в използването на технологията, нейния потенциал и 

ограниченията, които идват с нея. Разработването отнема много време и понякога 
 

е процес на проба-грешка. Създаването на нови ресурси отнема много време и 

усилия. Понякога това може да бъде много разочароващо и може да не е идеално 

решение за всеки преподавател. 
 

 

 Тестване и обратна връзка  
 

Процес на тестване на продукта  
 

Партньорите тестваха новоразработените инструменти в реална обучителна среда. 
 
 

 

Резултати от тестването  
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Обратната връзка от тестването беше положителна. Новите инструменти бяха 

лесни за употреба. 
  

Затруднения в процеса на тестване  
 

Понякога липсата на дигитални умения от страна на обучаемите се явява пречка за 

тестването на ресурсите. 
 

 

 Заключения  
 

Как продукта може да се приложи на практика?  
 

Новите инструменти могат да се използват от преподавателите по езици по време 

на учебни занятия. Новите инструменти и процесът на разработване могат да бъдат 

вдъхновение за обучителите да разработят свои собствени инструменти. 
  

Параметри, които трябва да се вземат предвид при използване на 

продукта 
  

Всички инструменти изискват основни дигитални умения от страна на 

преподаватели и обучаеми 
  

За да използвате MOODLE и WordPress, трябва да ги инсталирате на сървър или да 

имате достъп с права за редактиране 
  

Създаването на нови инструменти не е лесно и изисква много време и усилия, както 

и определено ниво знания и умения 
  

Тестването и обратната връзка относно новите инструменти е съществена част от 

процеса на разработване 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mall-guide.eu/new-

developments-of-mall-applications-for-sla-

teaching/ 
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Полезни връзки и препоръки 
 

 

В тази секция представяме интересни връзки, статии, информация за 

възможностите за обучение, както и препоръки от учители /обучители по езици от 

всяка страна партньор, които са приложили продуктите от проекта в работата си. 
 

Германия 
 

 

 Полезни връзки за преподаватели по чужди езици 
OERinfo: OERinfo е уебсайт, създаден от Германското федерално министерство на  

образованието. Той предоставя информация за отворени образователни ресурси, 

материали за изтегляне и преглед на предстоящи събития, свързани с ООР. Сайтът 

е достъпен на немски език. 
 

Линк: http://open-educational-resources.de/ 
 

“Interaktives Storytelling mit Twine”: Тази статия бе публикувана от Германската 

федерална агенция за гражданско образование. Статията е достъпна на немски 

език. 
 

Линк: 

https://www.bpb.de/lernen/digitalebildung/werkstatt/227691/interaktives-

storytelling-mit-twine 
 
 

Възможности за подобряване на уменията на преподаватели по чужди 

езици 

Уебинар “Open Educational Resources und Urheberrecht”: Уебинарътсе проведе на  
29.09.2016г. от експерт по електронно обучение Hedwig Seipel и Thomas Hartmann, 

 
адвокат, специализиращ в областта на информационните технологии. Уебинарът 

съдържа информация за ООР и за правните аспекти, които трябва да се имат 

предвид при използването им в клас. Уебинарът е на немски език. 
 

Линк: https://wb-web.de/aktuelles/erstes-webinar-auf-wb-web.html 

 

 Проучвания и полезни статии 
Whitepaper Open Educational Resources (OER) in der 

 
Weiterbildung/Erwachsenenbildung – Bestandsaufnahme und Potenziale 2015: Целта 

на Бялата книга е да предостави детайлна информация за ООР и да улесни 

обсъждането им. Бялата книга е на немски език и може да се изтегли в PDF 

формат. 

Линк: http://open-educational-resources.de/wp-

content/uploads/sites/4/2015/02/Whitepaper-OER-Weiterbildung-2015.pdf 

Malina, Barbara; Neumann, Jan: „Was sind Open Educational Resources? Und andere 

häufig gestellte Fragen“: Докладът е публикуван от немската комисия към ЮНЕСКО 

през 2013 г. Той информира за ООР и авторските права. Докладът е наличен в PDF 

формат на немски език. 
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Линк:  
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Was_sind_OE 

R__cc.pdf  
Butcher, Neil: “A Basic Guide to Open Education Resources (OER)”: Ръководството бе 

подготвено от Нийл Бътър за Обществото за обучение и ЮНЕСКО. Той съдържа 

въведение към ООР и информира за въпроси, свързани с авторското право. 

Докладът е наличен в PDF формат на английски език. 
 

Линк: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdf 
 

 Препоръки и мнения  
 

 “Проектът Mall Guide е чудесен помощник за преподаватели по чужди  

езици и обучаеми. От една страна, преподавателите могат да получат 

подробна информация за различни онлайн инструменти и възможното им 

приложение в клас. В допълнение към това, те имат на разположение 

детайлни учебни планове по различни теми, които могат да използват в 

работата си. Обучаемите от друга страна, могат да използват онлайн 

инструментите като допълнение към предоставените материали в  

учебници и помагала. Това им дава нови начини за подобрение на  

езиковите им умения.”  
Anna Tetereva, Преподавател по немски език  

 
 

 

“Като цяло, проектът Mall Guide беше полезен инструмент за 

подобряване на моите езикови курсове. Ръководството предоставя 

толкова много примери за онлайн ресурси за преподаване, които мога да 

споделя със студентите, за да насърчавам тяхното продължаващо 

обучение извън класната стая, но и да използвам видеоклипове в час, за 

да подобря процеса на учене. Примерните планове на уроци бяха лесни за 

следване и за преструктуриране/адаптиране към целите на моите 

собствени часове. В днешно време съществуват неизчерпаеми онлайн 

ресурси за чуждоезиково обучение. Наръчникът по проекта предоставя 

ресурси по много достъпен и структуриран начин, като в допълнение към 

това предлага и конкретни примери за приложение в клас.” 
 

Jessica Borniger, Преподавател по английски език  
 

Гърция 
 

 

 Полезни връзки за преподаватели по чужди езици 
PHOTODENTRO - Гръцки национален агрегатор на обучително съдържание  

Линк: http://photodentro.edu.gr/aggregator/ 

OER Commons & Open Education 
 

Линк: https://www.oercommons.org/browse?f.general_subject=language-

education-esl 
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Федерация на собствениците на езикови училища (Panhellenic Federation of 

Language School Owners (PALSO) 
 

Линк: http://www.palso.gr/ 
 

Гръцка онлайн общност за изучаване на чужди езици 

Линк: http://www.xeniglossa.gr 
 
 

Възможности за подобряване на уменията на преподаватели по чужди 

езици 

Международен център за развитие на уменията на преподавателите 

Линк: https://celtathens.com 
 

Програми за развитие на уменията на обучители по чужди езици в Гърция  
Линк: http://www.thestudyrooms.gr/ 

 

 Проучвания и полезни статии 
LangMOOC Наръчник, наличен в PDF формат  

Линк: http://www.langmooc.com/wp-content/uploads/2016/11/toolkit-

langmooc.rev2_.pdf  
Използване на проучване за изследване на приложението на технологиите в 

чуждоезиковото обучение: международни перспективи. Наличен в PDF формат 

Линк: 

https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/28313%20ELTRA% 

20Report%20WEB.PDF 
 

 Препоръки и мнения  
 

 “Всички резултати на проекта Mall Guide бяха много полезни за мен. Искам 
да обърна специално внимание на онлайн каталога, който е много пълна и 
лесна за използване база данни с инструменти за преподаване на езици. 
Неговите възможности за търсене, както и методологическия и 
технически анализ правят този каталог ресурс, в който всеки 
преподавател по чужд език може да намери нещо полезно. Наборът от 
инструменти и предоставените планове за уроци съдържат много добри 
идеи как да използвате инструментите в класната стая.”   

Athanasia Defingou, Преподавател по гръцки език  
 

 “Намерих проекта Mall Guide и неговите продукти за много полезен 
ресурси за моята практика на преподавател. Ролята на технологиите в 
езиковото обучение става все по-важна с всеки изминал ден. 
Инструментите и ресурсите, предоставени от проекта, бяха пълни и 
лесни за използване в моите часове. Новите инструменти, разработени 
от партньорите по проекта, бяха източник на вдъхновение за мен и се 
опитах да разработя свои собствени инструменти, които да използвам с 
моите ученици и да споделя с колегите си.”   

Myrsini Megaloudi, Преподавател по гръцки език  



24  
 

България 
 

 

 Полезни връзки за преподаватели по чужди езици 
Teachers.bg: Уебсайт за учители и обучители. Той предлага полезна информация и 

оферти за курсове, материали и други услуги в сферата на образованието. Сайтът е 

на български език. 
 

Линк: https://uchiteli.bg/ 
 

Онлайн образователни ресурси за езикови обучители, разработени от 

Департаментът за езиково обучение и международни студенти в Софийския 

университет 
 

Линк: http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/  

 

Възможности за подобряване на уменията на преподаватели по чужди 

езици  
Европейски център за иновации, образование, наука и култура: Тези уебсайтове 

предлагат информация за предстоящи обучения, семинари и конференции. 
 

Линк: http://eucenter.net/bg/newsletter 
 

 

 Проучвания и полезни статии 
Безплатни сайтове за учене на чужди езици: Статия с кратки описания на най-  

популярните уеб сайтове и платформи за безплатно чуждоезиково обучение.  
Линк:  
http://www.peika.bg/statia/Bezplatni_saytove_za_uchene_na_chuzhdi_ezits 

i_l.a_i.88735.html 

Най-добрите безплатни приложения за учене на чужди езици: Статия с кратки 

описания на най-популярните мобилни приложения за безплатно чуждоезиково 

обучение.  
Линк: http://www.digital.bg 

 
6 тайни за успешното учене на чужд език: научна статия относно процеса на  

изучаване на чужд език  
Линк: https://www.spisanie8.bg 

 
7  оригинални начина да научим  чужд  език: Научна статия със 7 интересни  

предложения за подобряване на часовете по чужд език, които да ги направят по-

полезни и интересни за учащите. 

Линк: http://www.manager.bg 
 

 

 Препоръки и мнения  
 

“Работя като преподавател по чуждоезиково обучение от пет години. 

Стремя се да разнообразявам методите си на преподаване и когато се 

запознах с продуктите по проект MALL Guide ми стана интересно да 

опитам и да приложа някои от тях в моята работа. Считам, че 
 



25  
 

предложените платформи са много лесни за използване и могат да 

помогнат много в работата на преподавателите. В работата с малки 

групи е много важно курсистите да могат да възприемат чуждия език с 

всички сетива. Когато преподавам и си помагам с продуктите от 

проекта часовете стават много по-ефективни, интересни и полезни за 

всички.” 
 

Maya Tsvetanova, Преподавател по английски език  
 
 

 

 “При работата си като преподавател по чужд език понякога ми е много 
трудно да започна да използвам нови и различни методи и инструменти 
за преподаване в работата си. На едно събитие ми бе представен 
проект MALL Guide и реших да се запозная с тази платформа и проекта  
и да видя дали мога да направя часовете си по-интересни и по полезни за 

моите ученици. Оказа се, че в платформата намерих много полезна 

информация за работата ми, както за преподаването, така и за мен 

самата като човек. Проектът е много интересен и полезен и откакто се 

запознах с него, запознавам и другите колеги и предавам полезния опит, 

който получих. Много ми допадна, че мога директно да използвам 

плановете на дадените уроци, това от своя страна ми дава и идеи как да 

разнообразя и моите вече разработени теми за курсовете, които водя.” 
 
 

Lora Yoncheva, Преподавател по английски език  
 
 

 

Полша 
 

 

 Полезни връзки за преподаватели по чужди езици 
Онлайн курсове и материали за преподаватели по чужди езици 

Линк: https://www.britishcouncil.pl/nauczyciele 
 

Много изчерпателен ресурс за учители по езици, в който могат да се намерят 

много статии и ООР 
 

Линк: http://jows.pl/artykuly 
 

Проектът SpeakApps се фокусира върху създаването на безплатна отворена онлайн  
платформа, която събира приложения и педагогики, базирани на ИКТ, за онлайн 

практикуване на умения за разговор. 

Линк: http://www.speakapps.eu/ 
 

Проект за отворени образователни ресурси в преподаването на езици 

Линк: http://langoer.eun.org/home 
 

Koalicja Otwartej Edukacji (Коалиция за отворено образование) предлага полезна 

информация за ООР и авторски права.  
Линк: https://koed.org.pl/pl/otwarta-edukacja/  
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Възможности за подобряване на уменията на преподаватели по чужди 

езици 
 

Центърът за развитие на образованието ORE предлага много интересни обучения и 

курсове за учители под формата на смесено/електронно обучение или семинари. 

Линк: https://szkolenia.ore.edu.pl/Szkolenia/Wyszukaj 
 

Европейската академия на учебните заведения е платформа, в която учителите 

могат да намерят информация за иновациите в образованието. Курсовете са 

безплатни и изискват регистрация. Дори ако курсът е приключил, всички 

материали и дискусии остават достъпни.  
Линк: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/ 

 

 Проучвания и полезни статии 

“Giving Knowledge for Free” – Доклад, публикуван от ОИСР относно отворените 

образователни ресурси. Наличен в PDF формат.  
Линк: http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf 

 
Stockwell, G., & Hubbard, P. (2013). Some emerging principles for mobile-assisted 

language  learning.  Monterey,  CA:  Международната  научноизследователска 

фондация за обучение по английски език. Наличен в PDF формат.  
Линк: http://www.tirfonline.org/wp- 

 
content/uploads/2013/11/TIRF_MALL_Papers_StockwellHubbard.pdf 

 
 

 Препоръки и мнения  
 

“Уеб сайтът на проекта Mall Guide е наистина интересно място, от 

гледна точка на учител по езици. Запознах се с повечето от наличните 

там материали и ги намерих за много полезни. За разлика от повечето 

статии / доклади по темата, които съм срещала в интернет, те са по-

достъпни и разбираеми. Особено ми хареса интерактивната кутия с 

инструменти и изборът на приложения, които могат да се използват в 

преподаването. Инструментите представляват голяма подкрепа за 

учителите, които биха искали да използват иновативни методи и 

инструменти със своите ученици. Препоръчвам този уебсайт на всички 

учители по английски език.” 
 

Anna Przybyło, Преподавател по английски език  
 

“В контекста на преподаването на езици винаги съм била застъпник на 

традиционните методи, но в днешно време е трудно да се насърчат 

обучаемите да научат лексикални или граматични правила "наизуст". 

Прилагането на дигитални инструменти позволява на преподавателя да 

отговори по-ефективно на нуждите на групата, защото тяхната 

атрактивна форма привлича обучаемите и повишава тяхната мотивация 

за учене. Броят на обучителните приложения е безкраен и обикновеният 

преподавател не разполага с необходимото време да намери, тества и 

оцени всяко едно от тях за да се подготви за урока. Ето защо намирам 

всички материали, създадени по проекта Mall Guide, 
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като вид пътна карта, която помага на заетите преподаватели да 

намерят начин да станат по-иновативни и ефективни в работата си. 

Приложенията, представени в Онлайн каталога, също са много 

интересни и най-важното е, че те са събрани на едно място, заедно с 

детайлни описания. Иска ми се само да имаше повече разработени уроци 

за избраните инструменти.” 
 

Elżbieta Szczygieł, Преподавател по чужди езици  
 
 

 

Великобритания 
 

 

 Полезни връзки за преподаватели по чужди езици 
Най-високо акредитираните курсове по TEFL във Великобритания! Над 30 места за 

курсове в UK и онлайн курсове можете да се посетят от всяка точка на света. 
 

Линк: www.tefl.org.uk 
 

Развийте уменията си за преподаване на чужди езици в International House London. 

Езиковото обучение и квалификациите по TEFL включват TESOL, CELTA и Delta. 

Онлайн учител 
 

Линк: www.ihlondon.com 
 

Международната организация на Обединеното кралство за културни връзки и 

образователни възможности за обучители. Британският съвет също предлага 

"уебинари" като ресурс за обучение. 
 

Линк: www.britishcouncil.org 
 

Безплатни ООР за преподаватели по чужди езици Линк: 

https://sllc.ku.edu/open-educational-resources 

Материали | COERLL  
Линк: http://www.coerll.utexas.edu/coerll/materials 

 
Уебсайт с ООР, подходящи за преподаватели по чужди езици 

Линк: www.all-languages.org.uk 
 
 
 

Възможности за подобряване на уменията на преподаватели по чужди 

езици 

Асоциацията за чуждоезиково обучение (ALL) е независима регистрирана 

благотворителна организация и основна асоциация на Обединеното кралство за 

всички, които участват в преподаването на чужди езици на всички нива. Сайтът 

предлага някои безплатни ресурси, включително новини и характеристики, които 

представляват интерес за учителите и обучителите на езици; например Подобряване 

на социалното сближаване чрез езика. Има полезни връзки с други организации, 

като Европейската асоциация на езиковите учители (Reseau Europeen des Associations 

de Professeurs de Langues), както и полезни публикации (Languages Today). 

 

Линк: www.all-languages.org.uk  
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Този сайт от Open University предоставя безплатни ресурси за учители по езици.  
Линк: www.open.edu/openlearn/ 

 
The Times Education Supplement – TES – е глобална общност от 8 милиона 

преподаватели, осигуряваща онлайн ресурси за уроци, презентации и проекти, както 

и статии за професионалното развитие, които разглеждат междусекторни въпроси, 

напр. Дигитално разказване на истории; Ръководство за учители в Google Диск; 

Инструменти за сътрудничество. Регистрацията в сайта е безплатна. 
 

Линк: www.TES.com 
 
 

 Проучвания и полезни статии 

Open Educational Resources in Language Teaching and Learning. Comas-Quinn, Anna and 

Fitzgerald, Alannah (2013). Open Educational Resources in Language Teaching and 

Learning. Higher Education Academy (HEA), York 

Два проекта, които се стремят да работят в полза на преподавателите по чужди 

езици и техните обучаеми в сферата на чуждоезиковото обучение във висшето 

образование. И двата проекта целят да въведат ООР и практики, като се фокусират 

върху подкрепа за преподаватели в процеса на развитие на знания и практики, 

необходими за ефективното използване на новите отворени инструменти и 

технологии. 

Линк: http://oro.open.ac.uk/37550/ 
 

Месечни уеб-семинари от Международната асоциация на учителите по английски 

език като чужд език. Уеб семинарите са безплатни и са отворени както за членове, 

така и за нечленуващи в IATEFL, така че можете да поканите колегите и приятелите 

си да се включат в тях. 

Линк: https://www.iatefl.org/web-events/webinars 
 
 

 

 Препоръки и мнения  
 

 “Смятам, че уебсайтът на BBC е много лесен за употреба и предлага 
висококачествени ресурси за създаване на учебен урок. Всичките ми 
ученици приеха ресурсите много добре.  
Независимо, че съществуват алтернативи на създадения по проекта 

наръчник, много често е трудно да се намерят качествени учебни 

планове и ресурси (а в много платформи тези услуги се заплащат). 

Смятам, че онлайн каталога е много ефективен начин за намиране на 

уебсайтове и платформи, които не биха се появили с обикновено 

търсене в Google, но пък предлагат висококачествени инструменти за 

чуждоезиково обучение. 
 

Като цяло мисля, че учебните планове, ресурсите и материалите са 

полезни за създаването и развитието на нови идеи и подходи за 

изучаване на езици.” 
 

Araam Mansouri Marsh, Преподавател  
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“Плановете на уроците са изчерпателни и полезни за потребителите на 

ресурсите. Би било добре учебните планове да съдържат информация за 

общата продължителност на урока, например 1ч45мин, за да може 

преподавателя бързо да определи дали този урок е подходящ за целите 

му. Необходимо е по-ясно разграничение между работа в клас и домашна 

работа. 
 

Наръчникът е много полезен в процеса на избор на подходящ дигитален 

ресурс. 
 

Интерактивният онлайн каталог е чудесна основа на всички следващи 

продукти от проекта. Филтрите за търсене са много полезни.” 
 

Michelle Petros, Преподавател  
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Заключение 
 

 

Тези страници събират в себе си две години фантастична работна атмосфера, 

продуктивни срещи и съвместна работа. Проектът MALL Guide създаде не само 

ценни инструменти и ръководства, които вече са на разположение на обучители, 

обучаващи институции и обучаващи се, но и нови учебни планове за лесно 

прилагане на онлайн материали в обучителния процес. 
 

Въпреки, че нашият проект върви към своя край, всички създадени продукти ще 

останат достъпни за всички преподаватели и обучаеми, които имат желание да 

използват онлайн материали в процеса на обучение. Каним нашите читатели не 

само да използват продуктите, но и да продължат да работят с нас в тази бързо 

развиваща се среда на дигитализация на обучителния процес. Събраните линкове 

предлагат обширни възможности за подобряване на Вашите дигитални умения. 

Сега е Вашият шанс да ги изпробвате и да споделите своя опит с нас. 

Ръководството на MALL Guide е замислено като интерактивен инструмент. Нека да 

го използваме максимално и да продължим да го обогатяваме с бъдещи обучителни 

практики. 
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Речник 
 

В тази секция бихме искали да представим някои от често срещаните термини в проекта  
MALL. 

 

   Това е система на обучение и преподаване, 

   която обединява традиционното 

 Смесено обучение  
преподаване в класната стая и електронното 

 
 обучение (наричано също онлайн или   

   дистанционно обучение). Често се нарича 

   хибридно или персонализирано. 

   Модел на съхранение на данни, в който 

   дигитални данни се съхраняват в логически 

 Облачно  запаси, материалното съхранение обхваща 
 

съхранение 
 множество сървъри (а често и локации), и 

  материалната среда обикновено е 
   

   собственост и се управлява от хостинг 
   компания. Тези доставчици на облачно 

   съхранение са отговорни за поддръжката на 

   данните – те да бъдат налични и достъпни, и 

   материалната среда да бъде работеща и 

   защитена. Хора и организации купуват или 

   наемат капацитет за съхранение от 

   доставчиците, за да съхраняват 

   потребителски и фирмени данни или данни 

   за приложения. 
   Обхваща широк спектър от информационни 

 Компютърно  и комуникационни технологии и подходи за 

 подпомагано  преподаване и учене на чужди езици от 

 езиково обучение  "традиционните" програми, които 
 

(CALL) 
 характеризират CALL през 60-те и 70-те 

  години до по-скорошни, като например 
  

   виртуална обучителна среда и уеб базирано 

   дистанционно обучение. 

 Комуникация  Вид обмен на информация между два или 

 посредством  повече, свързани чрез мрежа компютри. 

 компютър (CMC)  Обикновено това понятие се разглежда в по- 
   тесен смисъл като комуникация между 
   двама или повече души, които използват 

   различни комуникационни средства като 
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   електронна поща, чат, видео и/или аудио 

   компютърна конференция и много други. 

   Това още може да се разглежда и като 

   технология, сливаща компютрите и 

   телекомуникацията. 

 Система за  Вид приложен софтуер, който позволява 
 управление на  публикуването и редактирането на уебсайт, 

 съдържанието  както и поддръжка на главен интерфейс. 
 

(CMS) 
 Целта е да се улесни изграждането на 

  динамичен уебсайт, с възможност за лесна и 
   

   бърза промяна на съдържанието му. Тази 

   технология цели да се избегне или поне да 

   намали максимално нуждата от ръчно 

   писане на код. Това разделение позволява на 

   ползвателите на системите да се 

   съсредоточат върху създаването и 

   редактирането на самото съдържание, а не 

   върху използваните технологии, за да може 

   то да бъде достъпно за целевата аудитория. 

   Флаш картите са комплект картонени карти, 

   носещи някаква информация и се използват 

 Флаш карти  за обучение. От едната страна на картончето 
   е написан въпрос, а от другата е неговият 
   отговор. Флаш картите се използват при 

   ученето на нови думи, термини, факти, дати, 

   формули и всичко, което може да се научи 

   чрез формат въпрос-отговор. 

   Педагогически подход, чрез който част от 

   учебното съдържание се пренася от класната 

 Обърната класна  стая (физическото пространство) във 
 

стая 
 виртуална класна стая. По този начин се цели 

  да се освободи повече време в клас, за 
   

   създаване на ценни умения, критическо 

   мислене, персонализирано 

   проектнобазирано обучение и т.н. Учениците 

   получават задачи за самостоятелна работа 

   във виртуална среда, като запазват част от 

   контрола върху това кога (спрямо началния и 

   крайния срок) да прочетат, гледат, слушат, 
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     пишат или научат предоставеното 

     съдържание. 1 

     Прилагането на игрови елементи и механики 

     в неигрови ситуации в опит за подобряване 

  Игровизация   на ангажираността на потребителите, 
  

(геймификация) 
  организационна продуктивност, поток, 

    обучение, наемане на служителите и 
     

     последващата тяхна оценка, улеснение 

     употребата и полезността на системи, 

     физически упражнения, нарушения по 

     пътищата и много други. 

  ИКТ   Терминът ИКТ е с широко значение, 

  (информационни   обхващащо всички познати начини и 

  и комуникационни   средства за обмен на информация, като 
  

технологии) 
  радио, телевизия, мобилни телефони, 

    компютърен софтуер и хардуер, сателитни 
     

     системи и т. н., както и различни видове 

     услуги и приложения, свързани с тях, като 

     видео конференции и дистанционно 

     обучение. ИКТ се използват в образованието, 

     здравеопазването, библиотечната дейност и 

     др. 

  Система за   Софтуерно приложение за управление, 

  управление на   администриране, документация, 
  обучението (LMS)   проследяване и докладване на обучителните 
  

  програми, класове и онлайн събития,    

     програми по е-обучение и съдържание по 

     обучението. 
  Масов отворен   Онлайн курс, насочен към неограничено 

  онлайн курс   участие и свободен достъп чрез интернет. В 

  (MOOК)   допълнение към традиционните обучителни 
     материали, като заснети лекции, много 
     MOOК предлагат интерактивни 

     потребителски форуми за подпомагане на 

     взаимодействието между обучаемите и 

     преподавателите. MOOК са едно скорошно и 

     детайлно проучено развитие на 

     дистанционното обучение, което за пръв път 
       
1 Тодор Симеонов – докторант по виртуална реторика 
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   беше представено през 2008 г. и се превърна 

   в предпочитан и популярен начин на 

   обучение през 2012 г. 

   Форма на дистанционно обучение, където 

 Мобилно  учащите използват мобилни устройства като 

 обучение (м-  смартфони, преносими компютри или 
 

обучение) 
 таблети. Докато електронното обучение 

  предоставя възможност за учене у дома, м- 
   

   обучението е следващото ниво, което 

   позволява обучение от всяка точка на света, 

   където има мобилен сигнал. 

   Свободно достъпни документи и материали 

 Отворени  със отворен лиценз, които се използват за 

 образователни  преподаване, обучение, оценка и анализ. 
 

ресурси (ООР) 
 Водеща тенденция в дистанционното 

  обучение.    

   Концепция (подход) в проектирането, 
   разработката и дистрибуцията на софтуер, 
 Отворен код  позволяваща свободен достъп до софтуерния 
  код. Отвореният код не означава "без    

   авторски права" и често включва 

   ограничения за препродажбата на софтуера. 

   Добър пример за отворен код в 

   образованието е платформата Moodle. 

   Отнася се до инструкции, при които темпът 

 Персонализирано  на учене и инструктивният подход са 

 учене  ориентирани спрямо нуждите на всеки 
   обучаем. Учебните цели, подходите за 
   обучение и съдържанието на учебния 

   материал (и последователността му) могат да 

   варират според нуждите на обучаемия. В 

   допълнение към това учебните дейности са 

   интересни и уместни за обучаемите, като са 

   задвижвани от техните интереси и много 

   често са самоинициирани. 

   Софтуерен компонент, който се инсталира в 

 Приставка  допълнение към съществуващо софтуерно 

 (плъгин)  приложение (компютърна програма), за да 
   предостави на потребителя допълнителна  
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 функционалност, която не е част от базовото 

 приложение. Обичайни примери за 

 приставки са приставките към браузърите, 

 които добавят нови допълнителни 

 функционалности като ленти с търсачки, 

 сканиране за вируси, или отваряне на нови 

 файлови типове, например нови видео 

 формати. 

 Подкастовете са аудио- или видео файлове, 

Подкаст достъпни за автоматично сваляне (download) 
 от Интернет. Потребителите имат избор да ги 

 слушат (гледат за видео) на компютъра или 

 на плейър (MP3 player). Това позволява на 

 подкастите да се слушат по всяко време. 
Изучаване на Термин, означаващ изучаване на втори език 

втори език (SLA) (Second Language Acquisition), който се 

 използва в Европа. 
Виртуална Представлява набор от инструменти за 

обучителна среда преподаване и учене, предназначени да 

(VLE) подобрят представянето на обучаемите чрез 
 включване на компютри и интернет в 

 учебния процес. 

 Вид популярен свободен софтуер с отворен 

WordPress код за създаване на блогове и/или сайтове, 
 използващ система за управление на 

 съдържанието (CMS). Системата може да се 

 ползва по два начина: или директно в 

 Интернет, например в сайта WordPress.com, 

 или за индивидуална употреба - Wordrpress 

 пакета се инсталира на собствен компютър и 

 компютърът изпълнява функциите на сървър. 

 WordPress е напълно персонализиран и може 

 да се използва за почти всичко, независимо 

 дали става дума за уеб сайт, блог или езиков 

 курс. 
 


