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Въведение 
 

Целта на този документ е да подпомага обучителите по чужди езици в процеса на 

прилагане на онлайн инструменти в часовете, както и при създаването на нови такива.   

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. Детайлни учебни планове и описание на 

новосъздадените инструменти са представени по-долу.  

 

За проекта 

 

В днешно време знаем, че няма специфичен начин на учене, но има различни типове 

учащи и обучителни методи.Обучителните дейности вече не са свързани само с 

традиционното обучение, провеждащо се лице в лице в класна стая.Обучителите 

трябва да приемат ученето като продължителен процес, който преминава през много 

етапи и може да се проведе по много различни начини, стига те да са приложими към 

способностите на обучителя и нуждите на учещия. 

Технологиите променят начина, по който нашето общество функционира.Те ни 

предоставят нови възможности и ни дават достъп до източници, които преди дори не 

бихме могли да си представим.За съжаление, нашата образователна система не е 

достатъчно гъвкава, за да приложи всички тези безплатни 

възможности.Образователните институции и респективно учителите не получават 

достатъчна подкрепа и инструкции как да адаптират учебните си планове към нуждите 

на обучаемите.Много обучители споделят, че липсата на необходимите умения и 

забързаните графици им пречат да адаптират учебния материал към съвременните и 

иновативни методи и стратегии на преподаване. 

Този проект цели да разреши всички тези проблеми чрез създаване на справочник 

за обучители по английски, който да им помогне да придобият и подобрят своите 

умения, свързани с информацинните технологии.Справочникът ще покаже по 
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разбираем и достъпен начин на обучителите по езици как да приложат 

ефективно модерните технологии в преподаването си.Така обучителите ще 

разполагат с по-широк диапазон от варианти за преподаване. 

Дейностите от проекта ще имат положително въздействие както върху обучителите по 

езици и техните обучаеми, така и върху образователните институции. 

Обучителите ще придобият нови умения за създаване на гъвкави обучителни 

стратегии, базирани на употребата на дигитални обучителни средства и адаптирани 

към потребностите на обучаемите.Това ще бъде ценно допълнение към техния набор 

от компетенции и ще увеличи възможностите им за кариерно развитие. 

Обучаемите ще повишат мотивацията си за участие в чуждоезиково обучение и ще 

подобрят нивото си на владеене на чужди езици. 

Образователните и обучителни институции ще намерят стимул да подкрепят 

дигитализирането на обучителния процес.Те ще могат да прилагат иновативни 

практики и ефективно да отговорят на потребностите на обучаемите.На последно 

място, те ще придобият познания относно взаимовръзката между формално, 

неформално и информално образование. 

 

Партньори по проекта 

 

Iberika Group (координатор), частен образователен център, основан през 1996 в 

Берлин, с многогодишен опит в преподаването на чужди езици и работата по 

европейски проекти. 

Danmar Computers LLC (Полша) е частна компания, работеща в сферата на ИТ и 

специализира в провеждането на обучения в тази сфера. 

RUNI Center (България) - основан през 1996 – образователен център, работещ в три 

основни направления – формално и неформално образование и управление на 

национални и международни проекти. 
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Active Citizens Partnership (Гърция) е НПО с голям опит в проектирането и 

поддръжката на програми, насочени към съвременните образователни потребности на 

национално и европейско ниво. 

Dacorum CVS (работно име Community Action Dacorum) (Обединено Кралство) е 

НПО, която оперира на местно равнище и предлага широка гама от услуги, целящи 

подпомагането на местните обществени групи и индивиди. 

Разработване на 5 нови обучителни инструмента 

Методология 

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. Всички партньори притежават широк опит в работата с инструментите и в 

зависимост от силните им страни, те бяха разпределени между тях. След това 

експертите определиха кой онлай ресурс е най подходящ за разработването на 

инструмент за различните умения: лексика, граматика, умения за писане, четене и 

слушане с разбиране, разговор и фонетика.  

Това разпределение е представено в таблицата по-долу:  

Онлайн ресурс Умение Партньор 

Moodle Граматика Iberika 

Google Drive Слушане с разбиране Dacorum CVS 

Wordpress Лексика Danmar Computers 

Wiki Четене с разбиране RUNI Center 

Youtube Слушане с разбиране Active Citizens Partnership 

 

Разработването на всеки нов инструмент включва следните етапи: 

• Определяне на целева група обучаеми и ниво на владеене на езика 
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• 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  

Популярни онлайн ресурси 
В следващата част са представени популярни онлайн ресурси, използвани за база в 

разработването на новите обучителни инструменти.  

 

Wiki 

Понятието "уики" (на хавайски: бързо) и първоначалната програмна реализация са 

създадени от Уорд Кънингам в неговия проект WikiWikiWeb през 1995 година. Уики 

(на английски: wiki) представлява мрежова технология за организиране на свързани 

помежду си уеб страници, всяка от които може да бъде посетена и редактирана от 

потребителите си по всяко време, като историята и всички версии на страниците се 

запазват. За оформлението се използват команди, които са по-интуитивни и по-лесни 

от съответния код на HTML.Една сбирка от такива страници също се нарича уики или, 

по-рядко (и не съвсем правилно), Уики или УикиУикиУеб. 

Безспорно най-популярният пример за уики-базиран уебсайт е онлайн енциклопедията 

Уикипедия (Wikipedia).Тази платформа не е единично wiki, а сбор от стотици такива – 

по едно за всеки език.Обаче освен Уикипедия има десетки хиляди други уики-

платформи, както частни, така и държавни, включително и такива, които са 

предназначени за управление на информация, инструменти за водене на бележки, 

общински уебсайтове и т.н. 
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Уики-уебсайт превръша посетителите в участници в създаването на съдържание, като 

им позволява да качват и редактират информацията на сайта, без никаква специална 

техническа подготовка или инструменти.Единственото, което име необходимо е 

работещ компютър с Интернет връзка.Поради тази причина уики-базираните 

уебсайтове са в постоянен процес на промяна чрез добавяне, премахване и редактиране 

на информация.Направените промени незабавно се отразяват в уебсайта.Следователно 

уики-базираните платформи постоянно се променят и съдържанието в тях 

нараства.Позитивното и иновативното в случая е, че промените отразяват мнението на 

група хора, а не само на отделен индивид.В допълнение към текста, уики-платформите 

могат да съдържат звук, видео и снимки и картинки. 

Сравнително лесната употреба на уики-платформите ги прави подходящи обучителни 

инструмени, които могат да се прилагат както и като източник на информация, така и 

като метод за стимулиране на групова работа по проекти и проучвания.Уики-

платформите могат да имат многообразни форми.В сферата на чуждоезиковото 

обучение най-често употребяваните примери са проекти за креативно писане; 

създаване на истории; анализи на текстове; списъци с лексика и др. 

За повече информация относно wikis, кликнете тук:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki 

http://computers.tutsplus.com/tutorials/what-are-wikis-and-why-should-you-use-them--cms-

19540 

Wiki е полезен инструмент за насърчаване на груповата работа в клас.Технологията е 

лесна за употреба както от преподаватели, така и от обучаеми.Тъй като всеки може да 

редактира съдържанието, може да възникне риск грешна или неподходяща 

информация да се появи на платформата.Поради тази причина Wiki изисква постоянно 

наблюдение и модериране. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://computers.tutsplus.com/tutorials/what-are-wikis-and-why-should-you-use-them--cms-19540
http://computers.tutsplus.com/tutorials/what-are-wikis-and-why-should-you-use-them--cms-19540
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WordPress 

WordPress е безплатна и свободна за употреба система за управление на 

съдържание.Пусната е в употреба на 27 Май 2003г.WordPress се инсталира на уеб 

сървър, който или е част от Интернет хостинг услуга или самата тя е мрежа.WordPress 

е най-популярната платформа за блогове в Мрежата, изпреварила над 60млн.подобни 

сайтове. WordPress софтуера е лицензират от Свободната софтуерна фондация. 

WordPress е изключителни гървкава и адаптивна платформа, която може да се използва 

за почти всякакви цели.Това я прави идеална за употреба от преподаватели, като има 

дава неограничени възможности за създаване на блогове и уебсайтове.Създаването на 

уебсайт вече е лесно, благодарение на многобройните налични образци. 

WordPress е общностен софтуер.Той се поддържа от огромна група доброволци. Всеки 

може да допринесе за създаването на съдържание чрез писане на статии, отговоряне на 

въпроси, създаване на плъгини, отваряне на нови теми, преводи, качване на 

документация и т.н. Потребителите могат да получат безплатна помощ от други 

членове, както и да свалят безплатни плъгини и теми.  

WordPress не се ограничава единствено до писане на текстове.Платформата има 

вградена поддръжка за снимки, аудио и видео съдържание.В допълнение към това 

може да се използва за управление на файлове и документация. 

Имайки предвид широката гама от възможности , преподавателите могат да използват 

WordPress за създаване на блогове, свои собствени уебсайтове и онлайн обучения. Има 

разнообразни плъгини, които могат да се използват безплатно за онлайн 

обучения.WordPress може да се използва например за:  

- приканване на обучаеми да вземат участие в групов проект или блог 

- публикуване на новини в блог с цел информиране на заинтересованите страни 

относно предстоящи събития и актуални теми. Тази информация може също да се 

споделя и в социалните медии. 

- качване на документи за обучаеми, родители или колеги  

За повече информация относно WordPress:  
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https://wordpress.org/about/ 

https://wordpress.com/classrooms/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress 

WordPress е свободен за употреба софтуер, който предлага разнообразни въможности 

за преподаване.Той е лесен за употреба, но изисква предварително планиране какво 

трябва да включват функционалностите и как трябва да изглеждат.Поради тази 

причина е необходима известна предварителна подготовка преди употреба.С цел да се 

защити платформата и нейните потребители, достъпът до сайта може да бъде 

ограничен от пароли и изисквания за регистрация. 

 

Google Drive 

Google Диск е платформа за синхронизация и съхранение на файлове, създадена от 

Google.Тя дава възможност на потребителите да съхраняват файлове в т.нар. „облак“, 

да ги споделят, да редкатират документи, таблици и презентации. Google Диск 

обединява в себе си Google Документи, Таблици, и Презентации, офис пакет, който 

позволява едновременно редактиране на документи, таблици, презентации, рисунки и 

други файлове.1 

Google Диск е система за управление на съдържание, която предлага 15GB безплатно 

онлайн пространство за съхранение на снимки, рисунки, дизайни, записи, видеа, 

документи – накратко казано всякакви файлове. Достъп до тези файлове може да се 

осъществи по всяко време от .каквото и да е мобилно устройство (смартфон, таблет) 

или компютър, като единственото необходимо условие е наличието на Интернет 

връзка. Google Диск е полезен инструмент в обучителната сфера тъй като позволява 

едновременен достъп на много потребители до цялото налично съдържание.Всеки, 

който имс линк към дадено съдържание може да го преглежда, редактира, сваля или 

качва (в зависимост от това дали притежателят на папката е наложил ограничения, 

например само за преглед на файл).Платформата е от голяма помощ на преподаватели 

по чужди езици, защото предоставя голямо пространство, в което те могат да качват и 

                                                           
1https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Drive#cite_note-Introducing_Google_Drive..._yes.2C_really-2 

https://wordpress.org/about/
https://wordpress.com/classrooms/
https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress
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споделят обучителното съдържание и да организират часовете си.Всички обучаеми 

могат да имат достъп до тях от дома си или от класната стая. 

На 30 септември 2014 беше официално представена новата услуга Google Диск за 

Обучение. Достъпът до нея е безплатен за всички потребители на  Google приложения 

заобучение. Платформата предлага неограничено пространство и поддържа единични 

файлове с размер до 5TB.Google Приложения за обучение са безплатни за 

образователни институции с нестопанска цел и се предлага с „Класна стая“ – наботр от 

инструменти, които учителите могат да използват за организация и провеждане на 

часа; да следят напредъка на обучаемите и да им дават обратна връзка. При употребата 

на новият Диск за Обучение всички проекти, които потребителите създават и 

управляват в „Класната стая“ ще бъдат автоматично разпределени в папки в Google 

Диск. 2 

Повече информация за Google Drive може да се намери на следните уебсайтове:  

- https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/ 

- https://www.google.com/drive/ 

 

Moodle 

От юли 2014 Moodle има над 71.6 млн. потребители и предлага над 7.6 млн. курса в 236 

държави.Moodle е преведен на над 100 езика. 

Moodle e безплатна open-source система за електронно обучение, написана на PHP. 

Moodle бързо придобива голяма популярност с разнообразните възможности, които 

предлага. Системата е разделена на курсове, като всеки курс има студенти и 

преподаватели. В курса се публикуват разнообразни материали, има форуми, в които 

могат да участват студенти и преподаватели. Могат да се пишат тестове, анкети, 

задачи, чиито отговори се публикуват online от студентите, уроци с въпроси накрая, 

чатове, система за оценяване и всевъзможни други улеснения присъщи за 

електронното обучение.  

                                                           
2http://thenextweb.com/google/2014/09/30/google-unveils-drive-education-free-unlimited-storage-
automatic-file-encryption/#gref 

https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/
https://www.google.com/drive/
http://moodle.org/
https://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?eid=9719&displayformat=dictionary
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Moodle е система за управление на он-лайн учебни курсове (Course Management 

System - CMS), специално разработена е за създаването на качествени online курсове 

от преподавателите. В този смисъл E-learning системите често биват наричани и 

системи за управление на обучението (Learning Management Systems - LMS) или 

виртуални среди за обучение (Virtual Learning Environments - VLE). 

 

Възможностите на Moodle, които представляват интерес за преподавателите: 

• Moodle се опира на педагогиката на социалния конструктивизъм, която включва 

взаимодействие, активно изучаване, критически рефлекс и т.н.  

• Moodle е подходящ за 100% онлайн-курсове.  

• Moodle има прост, ефикасен, съвместим с различните браузъри web-интерфейс. 

• Списъкът на курсове съдържа кратко описание на всеки курс на сървъра, 

предоставяйки достъп на госта до тази информация .  

• Курсовете се разбиват на категории. Съществува механизъм за търсене на курс 

по ключова дума. Moodle може поддържа хиляди курсове. 

• Болшинството текстови елементи (ресурси, форуми, журнали и т.н.) могат да 

бъдат отредактирани като се използва интегрирания WYSIWYG HTML 

редактор.  

 

Чрез Moodle можете: 

• да изграждате разнообразно учебно съдържание (вкл. и мултимедия) 

• да направите своя курс удобен за посещение винаги и отвсякъде; 

• да записвате и отписвате своите курсисти; 

• да публикувате всякакви текстови и материали; 

• да отваряте и поддържате форуми; 

• да търсите обратна връзка чрез анкетни проучвания; 

• да изготвяте вашите изпитни материали; 

• да оценявате участниците и електронно; 

• да анализирате изпитните си материали; 

• да научите повече за електронното обучение и оценяване. 

 

http://moodle.org/doc/?frame=philosophy.html
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Какво Ви дава този тип обучение? 

Тук може да се провежда обучение, което включва взаимодействие с обучаемите, 

проследяване на тяхната дейност, възлагане на задачи за самостоятелна подготовка, 

изготвяне на над 10 вида тестове и др. 

Преподавателите имат пълен контрол върху настройките на курсовете, включително да 

позволяват или ограничават достъпа до тях. Те могат да избират формат на курса 

(тематичен, дискусионен или седмичен), начална и крайна дата на курса, парола за 

записване на курсисти. Освен това, авторът на курс има възможност да реши дали и 

как да се показват оценките на обучаемите и дали курсът да включва актуални събития 

и дейности (напр. новини). 

Един курс може да съдържа различни форми на учебна дейност като лекции, тестове, 

обратна връзка, журнал, задания, речник, форум, чат, семинар, анкети. 

Чрез потребителската регистрация може да се проследи работата на всеки обучаем 

(дали е решавал тест, чел задание, писал във форума и т.н.), колко време е бил в 

системата и т.н. 

Системата позволява работа с различни формати като Word, Powerpoint, PDF, Flash, 

видео, звук и др. 

Тестовият модул предоставя на преподавателите големи възможности за създаване на 

собствени тестове. Системата поддържа въпроси с множествен избор, вярно-невярно, 

въпроси с кратък отговор, изчислителен въпрос, въпроси за съпоставяне и др. Тези 

въпроси се съхраняват в специализирана база данни и могат да бъдат използвани 

многократно в един и същи курс или, ако е подходящо, в различни курсове. 

Резултатите от тестовете се оценяват автоматично и могат да бъдат оценявани 

многократно, ако по някаква причина въпросите са променени. 

Преподавателят може да задава начална и крайна дата за изпълнение на теста, а също и 

времетраене на теста, да определя колко пъти обучаем може да реши един и същи тест 

и дали той да види веднага своите резултати. При многократно изпитване с тест 

преподавателят може да избира измежду няколко подхода за поставяне на окончателна 

оценка (най-високия резултат, средна оценка и др.) 

Друга възможност на системата e получаването на допълнителна информация от 

обучаемите за удовлетворението им от курса, за проблеми, свързани с усвояването на 
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материала, за самостоятелните задачи и др. Отговорите на обучаемите се получават по 

електронен път и могат да бъдат анонимни. 

“Журнал” е модул, който отразява постиженията на обучаемите. Преподавателят 

определя тема, а курсистите могат да променят и прецизират отговорите си. 

Преподавателят може да възложи задача за самостоятелна работа с помощта на модул 

“Задание”. Типични задачи или работи за самоподготовка са есета, проекти, доклади и 

др.  

Речникът в системата позволява на преподавателите да дефинират понятията в 

предметната област на съответния курс. Студентът от своя страна има възможност да 

отваря речника в момента, в който срещне съответния термин в текстовете на учебния 

материал. 

Форумът е място за общуване между обучаемите и преподавателя. При абониране за 

форума участниците получават копия от всяка нова тема на своя имейл. 

Модулът “Чат” предлага на обучаемите да осъществят синхронна дискусия в реално 

време. 

Чрез модула “Семинар” участниците взаимно оценяват проектите си, знанията си и 

поставените задачи. 

Модулът “Анкети” предоставя инструменти за изследване, които могат да бъдат 

полезни в оценяването и стимулирането на обучението в онлайн среда. 

Системата поддържа стандарта SCORM за пакетиране на учебно съдържание. Тези 

пакети могат да съдържат уебстраници, графики, JavaScript -програми, Flash -

презентации и всичко, което работи с уеб браузър. Съобразяването на общ стандарт 

позволява преносимост на учебното съдържание към и от други платформи за 

електронно обучение, които поддържат същия стандарт. Той е необходим за 

преподаватели, които пренасят курсове от други платформи за електронно обучение 

или желаят курсовете им да бъдат преносими и платформено независими. 

 

Задания 

Основна форма на проверовъчната, оценъчната и прогностичната рабоа със студентите 

в Moodlе се явяват заданията. Заданието от тип “Он-лайн текст” предполага 

творческий отговор от студента/ученика. За хуманитарните специалности такъв вид 

задание се исползва за написване на есе. Студентът може да публикуваа отговорът 
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веднага на сайтът (Задание от тип: “Он-лайн текст”) , или да качи в сайта отговора като 

файл (Задание от тип “Отговор във вид на файл”), или да изпрати на сайта няколко 

файла (Задание от тип “Отговор във вид на няколко файла”). Задание от тип “Дейност 

извън системата по e-mail” не изисква отговор от страна на студента в рамките на 

самото задание. Такъв тип задание преподавателят може да използва за оценяване на 

активността на студента при разработката на wiki-проект или отговор в аудитория, 

например. •Заданията се специфицират по краен срок и оценка; •Обучаемите изпращат 

решения на заданията като файлът се маркира по дата на получаване; •Закъснелите 

задания се визуализират за преподавателя; •Преподавателят може да дава препоръки 

към отделните задания, като обучаемият се уведомява по електронна поща; 

•Възможност за повторно изпращане на решение дори след оценяване, ако 

преподавателят го е позволил. 

Анкети 

Мoдyлът “Анkeтатa” (Chоicе) в Mооdle е много прост модул– преподавателят задава 

някакъв въпрос с няколко възможни отговора. Тя може да бъде полезна като кратко 

запитване, което да стимулира мисленето върху зададена тема. Този електронен процес 

позволява обратна връзка към преподавателя. •Позволява създаване на анкети; 

•Резултатите се подреждат таблично; •Преподавателят може да позволи на студентите 

да виждат резултатите от анкетите. 

Тест 

Мoдyлът “Тест” (Qui z) в Mооdlе позволява на преподавателя да създава тестове в 

множество варианти: няколко варианта за избор, вярно-грешно, кратък отговор и др. 

Въпросите се пазят в категоризирана база данни и могат да се използват от повече от 

един курс или да се използват повторно в последователни курсове. Тестовете могат да 

се правят по няколко пъти за подобряване на резултата. Преподавателят решава дали 

да напише рецензия за постиженията на ученика на теста или да му покаже верните 

отговори. Тестовете могат да бъдат оценявани по система, определена от самия учител. 

•Позволява изграждане на база данни от въпроси, които се използват за изграждане на 

тестовете; •Тестовете може да се подреждат по категории; •Всеки тест може да има 

индивидуален срок на валидност, след който той не е достъпен; •Възможност за 

показване на верните отговори; •Въпросите и отговорите към тях могат да се 

пренареждат; •Въпросите позволяват включване на НТML-код и изображения; 
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•Въпросите може да се зареждат от външен файл; Поддържат се следните видове 

въпроси: •с множествен отговор; •с отговор тип вярно – невярно; •с отговор за 

съвпадение; •произволен въпрос; •с отговор от тип кратък текст; •др. 

 

Повече информация за Moodle можете да намерите тук:  

https://moodle.org/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle 

 

YouTube 

YouTube е социална мрежа и уебсайт за видеосподеляне, на който потребителите могат 

да качват, споделят и гледат видеоклипове. Компанията е основана от трима бивши 

служители на PayPal през февруари 2005 г. През ноември 2006 г. сайтът е закупен от 

Гугъл за 1,65 млрд. щатски долара. 

Сайтът използва HTML5 технология за възпроизвеждане на видео с разделителна 

способност, достигаща до HD, както и Adobe Flash.Това е най-популярният сайт за 

видео споделяне в света, като в България е и третият най-посещаван сайт (преди него 

са Facebook и Google [3]).В YouTube се качва разнообразно съдържание, включващо 

реклами и откъси от филми, караоке и музикални клипове, видеоблогове и много 

други.Сайтът се използва дори от някои медийни компании като телевизионната 

СиБиЕс, музикалната VEVO, новинарската БиБиСи за разпространение на част от 

материалите им. 

Нерегирстрираните потребители могат само да гледат видеоклиповете, а 

регистрираните могат и да качват неограничен брой видеоклипове.Тези видеоклипове, 

които се считат за потенциално смущаващи, могат да бъдат гледани само от 

потребители над 18 години (ограничението не важи за ембеднатия плеър). 

През януари 2013 г. YouTube е четвъртата най-посещавана социална мрежа в света, 

като 21% от потребителите на интернет в света са активни потребители на YouTube 

(такива, които ползват YouTube поне веднъж месечно). 

По-голямата част от съдържанието в YouTube се качва от индивидуални потребители, 

но някои медийни корпорации и други организации също предлагат някои материали 

https://moodle.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle
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чрез платформата.Не се изисква регистрация за гледане на каченото 

съдържание.Качването на видеа обаче, може да стане само от регистрирани 

потребители – с продължителност до 15мин.Потребителите, които нямат нарушения на 

Общите условия на сайта, при определени условия могат да получат правото да качат 

видеа с продължителност до 12 часа.Това изисква потвърждение на акаунта най-често 

чрез телефонен разговор.Видеата, които съдържат неподходящо или потенциално 

обидно съдържание са достъпни само за регистрирани потребители над 18 годишна 

възраст. 

YouTube предлага на преподаватели и обучаеми множество възможности за включване 

на платформата в обучителния процес. Някои от тях са: прожектиране на видеа в час, 

създаване и качване на видеа в платформата, създаване на видеа по време на групов 

проект или използване на обучителни видеа за самообучение. 

YouTube разполага с Общи условия, чиято цел е да ограничи злоупотребата със 

сайта.Основните забранени материали включват сексуслано съдържание, насилие над 

животни, шокови видеа, нарушаване на авторски права, речи на омраза и т.н. 

За повече информация, кликнете тук:  

https://www.youtube.com/yt/about/en-GB/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube#Community_policy 

YouTube е лесна за употреба платформа, която предлага широка гама от начини за 

насърчаване на обучителния процес.Не се изисква регистрация за гледане на каченото 

съдържание.Качването на видеа обаче, може да стане само от регистрирани 

потребители.Системата не проверява качените видеа за неподходящо съдържание, така 

че е препоръчително да прегледате всички видеа, които сте планирали на пускате в 

клас. 

 

 

 

https://www.youtube.com/yt/about/en-GB/
https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube#Community_policy
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Нови обучителни ресурси 

Moodle 

Основна информация 

Език: Немски 

Умение:Граматика 

Целева група:Ресурсът е подходящ за всякакви групи обучаеми 

 

Кратко описание 

Този обучителен ресурс се състои от няколко упражнения за практикуване на 

Konjunktiv II (нереални условия и желания в настоящето).Упражненията могат да се 

направят едно след друго или поотделно, в зависимост от наличното време и нужди на 

обучаемите.  

Упражненията са насочени към обучаеми с ниво В1 и отговарят на материала, застъпен 

в учебник Schritte plus 5, но няма пречка да се използват от обучители и обучаеми, 

които работят с други учебници и системи.  

 

Разработване на инструмента 

Идея/концепция 

Обучаемите в нашето училище не посещават традиционни часове по чужди езици. 

Част от подготовката им протича в платформата Moodle. Нашият Moodle предлага 

допълнителни обучителни материали към всеки урок в учебниците по сисметата 

Schritte plus. Материалите включват упражнения за практикуване на граматика, 

слушане с разбиране чрез видеа, четене с разбиране с помощта на текстове, 

дискусионни форуми  и линкове към интересни културни или исторически уебсайтове, 

свързани с Германия.   

Всички наши обучаеми са запознати с платформата Moodle platform. Тя е идеалния 

инструмент за практикуване на граматикаи други допълнителни упражнения. Поради 

тази причина решихме да разработим новия обучителен инструмент именно 

използвайки тази платформа.  
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Използвани инструменти и методи  

Първо прегледахме граматическите теми, представени в учебника и преценихме коя от 

тях причинява най-големи затруднения на обучаемите и поради тази причина изисква 

повече практика и упражнения от останалите. Следтова прегледахме материалите, 

които вече имаме налични в платформата Moodle. Забелязахме, че това от което имаме 

най-голяма нужда са повече упражнения за практикуване на Konjunktiv II.   

На следващ етап създадохме самите упражнения. В процеса на разработка се 

стремяхме да направим различен тип задачи от отворен, полуотворен и затворен тип. В 

допълнение към това, всички упражнения бяха разработени така, че да са подходящи 

за различни групи обучаеми.  

Последната стъпка беше насочена към добавяне на обратна връзка след всяко 

упражнение. Нашият богат опит сочи, че обучаемите са по-мотивирани, когато получат 

обратна връзка, която да им посочи правилните и грешните отговори. Поради тази 

причина винаги се стремим да даваме обратна връзка относно реултатите на 

обучаемите – положителните, но най-вече отрицателните им резултати, за да ги 

окуражим да продължават да се упражняват и да подобряват уменията си.  

Използвани ресурси (човешки, оборудване, други) 

Граматическата тема беше подбрана от опитен учител по немски език, който също така 

създаде и упражненията. Друг преподавател, който е по-запознат с платформата 

Moodle подпомогна създаването на упражненията в профила на организацията в 

платформата.  

Необходимо е да се инсталира специален софтуер за използването на Moodle. След 

инсталирането му могат да се създават нови курсове и да се качват всякакви обучтелни 

материали в системата.  

Що се отнася до оборудване, необходими са компютър с Интернет достъп за зареждане 

на платформата, създаване на дейности и качване на материали. За намирането на 

подходящ видео материал, който да послужи за база на едно от упражненията, 

използвахме YouTube.Видео материалите са свободно достъпни и могат лесно да се 

инкорпорират в Moodle.  
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Възникнали пречки и затруднения 

Moodle е чудесен инструмент за осигуряване на обучителни материали, като дава на 

обучаемите възможността за допълнителни упражнения и им осигурява информация, 

която не е задължителна за учебния процес, но е много полезна иинтересна. От гледна 

точка на преподавателите обаче, не е толкова лесно да се синтезира и качи 

целяитобучителен материал в платформата. Тя не е толкова интуитивна и няма 

ръководство за потребителя, в което да са представени различните функционалности и 

как да се организира процеса на създаване на нови упражнения. Поради тази причина 

създаването на нови упражнения отнема много време и се базира на принципа проба-

грешка. Създаването на курсове и упражнения в Moodle отнема много време и усилия, 

което може да е разочароващо за някои преподаватели и да ги откаже от намерението 

да използват тази или друга онлайн обучителна платформа.  

 

Употреба 

 

Методологически анализ на инструмента 

Въведение:Този инструмент се състои от шест упражнения за практикуване на 

Konjunktiv II(нереални условия и желания в настоящето). Упражненията могат да се 

направят едно след друго или поотделно, в зависимост от наличното време и нужди на 

обучаемите. 

Упражненията са насочени към обучаеми с ниво В1 и отговарят на материала, застъпен 

в учебник Schritte plus 5, но няма пречка да се използват от обучители и обучаеми, 

които работят с други учебници и системи.Упражненията могат да се направят в час, 

като част от урок по граматика, но могат и да се използват като материал за 

самоподготовка или домашна работа.  

За да могат да направят упражненията, обучаемите трябва да са запознати с 

концепцията на Konjunktiv II, как се образува и употребява за изразяване на нереални 

условия и желания в настоящето. Няма нужда обучаемите да имат познания за 

нереални условия в миналото.  
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Примерно приложение в клас:  

Инструмента покрива основна част от немската граматика, която служи за изразяване 

на нереални условия и желания в настоящето.  

Учителите, които работят с учебник Schritte plus 5 могат да използват упражненията 

веднага след като представят образуването и употребата на  Konjunktiv II (урок 4). 

Упражненията в платформата Moodle могат да се използват като допълнение към 

упражненията, дадени в учебника, както и самостоятелно. Учителите, които работят с 

други учебници или с отворени образователни ресурси, също могат да използват 

упражненията непосредствено след като са преподали теоретичната част на материала. 

Упражненията в Moodle се състоят от 6 различни части, първата от които е посветена 

на слушане с разбиране. Трудността се увеличава с всяко следващо упражнение.В 

първата задача, обучаемите трябва да слушат песен и да попълнят празните места или 

да избират липсваща дума от списък с възможности.В следващите упражнения те 

трябва да образуват правилни изречения, като изберат глагол в Konjunktiv II избирайки 

от 3 опции и попълнят празните места в изреченията. 

Упражненията могат да се правят в клас или у дома, ако обучаемите имат достъп до 

компютър и Интернет. За да се слуша видеото в първото упражнение са необходими и 

слушалки. 

Като алтернативен вариант, обучаемите могат да правят упражненията и като домашна 

работа, ако имат компютър, интернет и слушалки у дома. 

Потребителите, които искат да имат достъп до профила на Iberika в Moodle могат да 

влязат в системата като гост.Кликнете на “Als Gast anmelden” и напишете парола: 

gast1за достъп до всички упражнения към Schritte plus 5, урок 4. 

Плюсове и минуси:  

Упражненията предполагат гъвкава употреба и са пододящи за всякакви групи 

обучаеми.Могат да се правят в клас или у дома.Обучаемите могат да изберат дали да 

направят всички упражнеия или някои от тях, както и сами да определят темпото, с 
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което да работят.Те могат също така да повтарят всеко упражнение неограничен брой 

пъти. 

Преподавателите обаче, трябва да имат предвид, че теоретичната чат трябва да бъде 

представена предварително. Обучаемите трябва да знаят как се образува Konjunktiv II  

в кои случаи се прилага, преди да преминат към упражненията. Обучаемите с 

ограничени ИКТ умения, както и тези, които не са запознати с платформата Moodle ще 

имат нужда от допълнителни инструкции и помощ при достъпа до упражненията. 

Заключение:  

Упражненията покриват много основна част от немската граматика.Те могат да се 

използват еднакво добре както в клас, така и самостоятелно у дома с мнгоо млко 

усилие от страна на преподавателя.Тъй като всички упражнения могат да се направят 

отделно, обучаемите могат да изберат собствено темпо и да ги направят колкото пъти 

сметнат за необходимо.Обучаемите с ограничени ИКТ умения, както и тези, които не 

са запознати с платформата Moodle ще имат нужда от допълнителни инструкции и 

помощ при достъпа до упражненията.. 

Технически анализ на инструмента 

Moodle е онлайн система за обучение, която се употребява широко от много 

образователни институции по света.Поради тази причина, много обучаеми са 

запознати с функционалностите на системата и могат да я използват без 

затруднения.Обучаемите с ограничени ИКТ умения, както и тези, които не са 

запознати с платформата Moodle ще имат нужда от допълнителни инструкции и помощ 

в началото при достъпа до системата и навигирането в платформата. 

За да имат достъп до платформата, обучаемите трябва да се регистрират. По 

отношение на харуер, необходими са компютър/лаптоп, интернет връзка и 

колони/слушалки. За употребата на Moodle не се изисква специален софтуер за 

обучаемите. Преподавателите обаче, трябва да инсталират специализиран софтуер, за 

да могат да създават курсове и да качват материали в платформата.   

Веднъж инсталирали софтуера, преподавателите, които са запознати с 

функционалностите на платформата ще открият, че Moodle е чудесен инструмент за 
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създаване на упражнения и качване на обучителни материали. Платформата поддържа 

и форум, в който обучаемите могат да комуникират помежду си и с преподавателя. 

Само регистрирани потребители могат да използват курсовете, което значи, че всички 

материали и разговори в платформата са конфиденциални.  
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Примерен учебен план 

 

Име на ресурса: Moodle  

Линк: http://iberika-online.de/moodle/ 

Ниво: B1  

 

Умение: Граматика (Konjunktiv II – нереални ситуации/желания в настоящето)  

Времетр

аене на 

дейност

та  

Изискване за 

знания/умения  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-на 

работа, цялата 

група) 

Коментари 

15 мин.  

 

 

 

 

Konjunktiv II за 

изразяване на 

нереални 

желания, мечти 

и т.н.; глаголи в 

Konjunktiv II 

 

- Преподавателят (П.) 

представя условните 

наклонения, както е 

предложено в 

Ръководството за учителя 

към учебник Schritte plus 5  

 

 

 

 

 

 

- Обучаемите (О.) правят 

упражнение A1 

Schritte plus 5, стр. 

46/A1; Schritte plus 

5 Lehrer-handbuch 

стр. 52/A1 

 

Бяла дъска, 

пособия за писане 

Цялата група 

 

 

 

 

Този учебен план е разработен за 

преподаватели, които работят 

със системата Schritte plus 5. Ако 

работите с тази система, моля 

отворете Ръководството за 

учителя към учебник Schritte plus 

5 на страница 52 за детайлни 

инструкции   

Преподавателите, които работят 

http://iberika-online.de/moodle/
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Времетр

аене на 

дейност

та  

Изискване за 

знания/умения  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-на 

работа, цялата 

група) 

Коментари 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- П. казва на О. да направят 

изреченията в упражнение 

A2 

 

 

- О. осмислят, че 

упражненията се отнасят за 

нереални ситуации 

 

 

 

 

 

 

- О. правят упражнение A2  

 

 

 

 

Schritte plus 5, стр. 

46/A2  

 

Schritte plus 5, p. 

132/2 – 4 

 

 

 

Schritte plus 5, P. 

46/A3  

 

Schritte plus 5, p. 

133/5 – 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятелна 

работа 

 

 

 

по други системи могат да 

организират първата част от 

урока по различен начин.   

Konjunktiv II е представен в 

Schritte plus 4/урок 8. О. трябва 

да имат познания за него преди 

този урок.  
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Времетр

аене на 

дейност

та  

Изискване за 

знания/умения  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-на 

работа, цялата 

група) 

Коментари 

15 мин.  

 

 

 

 

 

10 мин.  

 

 

 

20 мин.  

 

- П. казва на О. да направят 

упражнения 2 – 4 в учебната 

тетрадка 

 

- П. поправя изреченията с 

помощта на О.   

 

- П. казва на О. да направят 

упражнение A3  

 

 

 

П. казва на О. да направят 

упражнения 5 – 7 в учебната 

тетрадка 

- О. правят упражнения 2 – 4  

- О. представят своите 

отговори пред останалите 

 

 

 

- О. правят упражнение A3 по 

двойки 

 

 

 

- О. правят упражнения 5 – 7  

- О. представят своите 

 

 

 

Бяла дъска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по двойки  

 

 

 

 

Самостоятелна 

работа  

 

 

Упражнения 2 – 4 и  5 – 7 могат 

да се дадат и за домашна работа.  

 

Дайте възможност на възможно 

най-много О. да представят 

своите отговори, за да се 

уверите, че са усвоили новата 

граматика.  

 

О., които имат затруднения да 

произнасят буквите ö, ü and ä, it е 

добре да напраят упражнения 8 – 

10 (Schritte plus 5, p. 133 & CD 

3/Track 21, 22 and 23) или да 

намерят подобни такива, с цел 

упражнение на правилно 
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Времетр

аене на 

дейност

та  

Изискване за 

знания/умения  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-на 

работа, цялата 

група) 

Коментари 

 

 

 

 

 

до 20 

мин. 

 

- П. поправя изреченията с 

помощта на О.  

 

 

- П.  моли О. да затворят 

учебниците си  

 

- П.  написва “Wenn Lehrer 

Schüler wären,…“  

- П. моли някой от О. да 

завърши изречението.  

 

 

отговори пред останалите 

  

 

 

 

- О.  затварят учебниците  

 

 

 

- О. Довършва изречението 

(например: „… müssten sie 

Hausaufgaben machen.”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritte plus 5, p. 

46/A4 

 

 

 

 

 

 

Цялата група 

 

 

 

 

 

 

 

произношениена тези букви.  

 

Детайлни инструкции за 

упражнение A4 могат да се 

намерят в Schritte plus 5 

Lehrerhandbuch p. 53. По желание 

преподавателите могат да 

пропуснат тази част и да 

преминат директно на 

упражненията в Moodle.  

 

П. могат да дадат маркери и 

голям лист хартия за всяка група, 

така че О. могат да направят 

плакати с техните изречения.   

П. могат да образуват малки или 

големи групи по своя преценка.   
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Времетр

аене на 

дейност

та  

Изискване за 

знания/умения  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-на 

работа, цялата 

група) 

Коментари 

- П. пише изречението на 

бялата дъска 

- П. използва края на 

изречението като начало на 

следващото (например: 

“Wenn sie Hausaufgaben 

machen müssten,…” 

- П. моли друг от О. да 

завърши изречението.   

 

 

 

- П. прави групи от 4 О. и им 

казва да изберат един 

пример от упражнение A4 и 

да образуват изречения 

следвайки предишния 

 

 

 

 

 

 

 

- друг О. завършва 

изречението (например: 

„…hätten sie weniger Freizeit.” 
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Времетр

аене на 

дейност

та  

Изискване за 

знания/умения  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-на 

работа, цялата 

група) 

Коментари 

пример  - О. отварят учебниците си на 

стр.46, разглеждат 

упражнение A4, избират 

ситуация и създават 

изречения  

- всяка група представя 

изреченията си пред  

останалите  

 

Работа по групи (4 

обучаеми в група) 

 

 

20 – 45 

мин.  

 

 

 - П. моли О. да влязат в 

системата Мoodle и да 

отворят урок 4 

- П. показва кои упражнения 

могат да се използват за 

практикуване на Konjunktiv 

II:  

• упражнение 1 (“Der 
König von 
Deutschland” – 
Musikdiktat) 

- О. влизат в платформата и 

отварят урок  4 

 

 

 

 

 

Компютър/Лаптоп, 

интернет, 

проектор 

 

 

 

 

 

Цялата група 

 

 

 

 

 

 

Следните онлайн упражнения 

могат да се направят 

непосредствено след 

представянето на граматиката и 

упражненията, описани по-горе. 

П. които работят с други 

учебници също могат да 

направят тези упражнения.  

Тъй като упражненията в урока са 

много разнообразни, е добре да 

се насочи вниманието основно 
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Времетр

аене на 

дейност

та  

Изискване за 

знания/умения  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-на 

работа, цялата 

група) 

Коментари 

• упражнение 2 
(„Wenn, wenn, 
wenn…“) 

• упражнение 3 
(„Hätte, wäre, 
wenn…“)  

• упражнение 4 („Es 
ist aber anders!“) 

• упражнение 5 („Der 
Traum vom 
Lottogewinn“) 

• упражнение 6 („Was 
wäre, wenn…?“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- О. избират упражнение, 

четат инструкциите и правят 

упражнението  

 

 

 

 

 

 

 

Компютър/Лаптоп, 

интернет, 

слушалки 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятелна 

работа 

към тези, подходящи за 

практикуване на e Konjunktiv II 

преди О. да започнат 

самостоятелна работа. ДОбре е 

на този етап да се използва 

проектор. В противен случай 

обучаемите, които по-бързо са 

влязли в платформата  може да 

са започнали упражненията и да 

изпуснат обясненията.  

В случай, че някои обучаеми 

нямат профил в Moodle, трябва 

да се отдели допълнително 

време за създаването му, както и 

за даване на инструкции за 

ползване на платформата.   

Ако няма достатъчно налични 

компютри в клас, упражненията 

може да се дадат за домашна 

работа. В този случай О. трябва 
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Времетр

аене на 

дейност

та  

Изискване за 

знания/умения  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-на 

работа, цялата 

група) 

Коментари 

да разполагат с необходимото 

оборудване у дома, както и да 

имат умения за работа с Moodle.  

В групи с различни нива на ИКТ 

умения, П. може да накара О. да 

работят по двойки (един О. с 

добро ниво и един със средно 

или ниско)., за да могат да си 

помагат.  

Упражненията могат да се 

направят едно след друго или в 

разбъркан ред по желание.  
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Google Drive (GD) 
 

Основна информация 

Език: Английски  

Умение: Слушане с разбиране 

Целева група: обучаеми ниво A2 

 

Кратко описание 

Темата на урока е „Пари и любими храни”. Обучаемите слушат подкасти и отговарят на 

въпроси от викторина. Предвидено е и провеждане на ролеви игри.  

 

Разработване на инструмента 

Идея/концепция 

Идеята на упражнението е обучаемите да придобият знания, необходими при описание на 

храна и любими ястия; да могат да водят разговори на тази тема и да обогатят речниковия си 

запас и граматически познания.  

 

Използвани инструменти и методи 

Подкасти (MP4 files) Подкастите са подходящ инструмент за самоподготовка и 

индивидуално обучение. Представляват кратки аудио файлове, които обучаемите могат да 

слушат колкото пъти е необходимо и да практикуват езика през това време. Дикцията на 

говорешите е много ясна и отчетлива, което помага на обучаемите да подобрят и уменията си 

за разговор и правилно произношение.    

Google викторини: Те са добър начин за измерване на наученото. Помага на обчаемите да 

придобият представа за нивото на напредък и да тестват познанията си.    

Обратна връзка: за получаване на най-ефективна обратна връзка е препоръчително 

обучителния процес да се организира в групови сесии или т.нар. „връстници обучават 

връстници”. Този метод позволява на обучаемите да работят в група, да обменят идеи и да 

получат обратна връзка от останалите незабавно. Методът е много успешен, но 

преподавателя трябва да има предвид, че той не работи еднакво добре за всички. Някои 

обучаеми могат да изпитват затруднения, когато темпото, с което групата напредва е по-

бързо от тяхното индивидуално. В такива случаи може да се случи изоставане на член на 

групата, на което трябва да се обърне внимание веднага и да се работи по отстраняването му.  
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Ролеви игри: този метод е много ефективен, защото обучаемите упражняват своите умения 

за слушане и водене на разговор. В процеса се научават и много нови думи и изрази. 

Избраната тема беше „Пари и любими храни”. Ролевата игра посветена на темата за паритее 

придружена с инструкции и отговори на въпроси, които могат да възникнат в процеса.      

 

Използвани ресурси (човешки, оборудване, други) 

Лаптоп: лаптопи, таблети и смартфони играят много важна роля в разработването на нови 

обучителни ресурси. Без тези устройства, ресурсите не могат да се използват. Интернет 

достъпа също е много важен. Употребата на лаптоп/компютър по време на урока подпомага 

преподавателя в процеса на обучение.   

Podcasts (MP4 file) е дигителен аудио или видео запис, който може да се слуша 

неограничено. По този начин едно и също упражнение може да се прави толова пъти, 

колкото са нужни за да може обучаемите да придобият увереността, необходима за 

преминаване към следваща фаза.  

SoundCloud е глобална онлайн платформа за разпространение на аудио файлове, която 

позволява на потребителите да качват, записват, споделят и промотират своите файлове.   

Google викторини: Те са добър начин за измерване на наученото. Помага на обчаемите да 

придобият представа за нивото на напредък и да тестват познанията си. Обучителя създава 

викторини в Google, за да подпомага обучаемите в процеса на тестване на знанията.  

Google documents: създаване, достъп и споделяне на документи, таблици и въпросници от 

всяка точка. Инструкциите и детайлите за упражнението могат да се предоставят и на 

обучаемите. Документите могат да бъдат редактирани и преподавателят може да оставя 

коментари за представянето на обучаемите.  PDF презентации също могат да бъдат качени, 

за да може обучаемите да имат достъп до всякаква информация по отделни теми.   

Членовете на екипа имат за задача да рарзаботят планове за работа, учебни планове и да се 

уверят, че платформата и материалите в нея отговарят на нуждите на обучаемите.   

 

Възникнали пречки и затруднения 

Уверете се, че урока е преподаден добре и всички обучаеми и преподаватели имат достъп до 

необходимите материали.  

 

Употреба 

Методологически анализ на инструмента 
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Google Диск (GD) е услуга за съхранение на файлове и синхронизация, създадена от Google. 

Тя позволява на потребителите да съхраняват файлове в облака, да споделят и редактират на 

документи, електронни таблици и презентации със сътрудници. GD обхваща Google 

документи, таблици, форми и слайдове - офис пакет, който позволява съвместно редактиране 

на документи, електронни таблици, презентации, рисунки, формуляри и др. 

GD предлага 15GB безплатно онлайн пространство за съхранение. Всички файлове в GD 

могат да бъдат достигнати от всеки смартфон, таблет или компютър от всяко място и 

единственото, което е необходимо е интернет връзка. Той е много полезен инструмент в 

сферата на образованието, тъй като позволява да се канят други потребители, които могат да 

преглеждат, изтеглят, и да си сътрудничат при създаването и употребата на всички файлове, 

които създателя поиска. 

Всички обучаеми могат да имат достъп до файловете от дома си или в езиковия 

център/училището.  

При създаването на този инструмент GD беше изплолван за споделяне на файлове и 

създаване на викторини. Обучаемите имат достъп до урока по всяко време и могат д аправят 

упражнението със собствено темпо. Преподавателят може да проверява напредъка на 

обучаемите като анализира отговорите им на въпросите от викторините.  

 

Технически анализ на инструмента 

Файловете трябва да са защитени от възможност всеки потребител да може да прави 

редакции по тях. Препоръчително е копия на файловете да се пазят на отделен носител, тъй 

като платформата Гугъл Диск (GD) не предлага възстановяване при евентуално изтриване на 

данни.     

Обучаемите трябва да имат достъп до GD и да имат позннаия как да го използват.  
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Примерен учебен план 

 

Име на инструмента: CAD Favorite food and Money 

Линк: https://drive.google.com/drive/folders/0B8yFT0m_7LeDOGVzNzFlSHZ1Nkk?usp=sharing 

Ниво: A2 

Умение: Лексика, слушане и четене с разбиране  

 

Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите  Изискване за материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

3 мин. Сегашни и 

минали 

времена; 

ключови фрази и 

лексикални 

познания  

Преподавателят представя на 

групата темата на урока – Пари и 

лщбими храни. Хубаво е да се 

създаде непринудена дискусия 

на тема индивидуални интереси 

и предпочитания, с цел да се 

стимулира интереса на 

обучаемите към темата.  

Участие в дискусията 

Практикуване на умения за 

водене на разговор  

 Индивидуална 

работа 

Това 

въведение 

служи за 

загряващо 

упражение.  

5 мин.  Сегашни и 

минали 

Любими храни Упражнение 1 – Обучаемите слушат Бяла дъска / маркери / линк 

към Упражнение 1 в Google 

Индивидуална Тази дейност 

запознава 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8yFT0m_7LeDOGVzNzFlSHZ1Nkk?usp=sharing
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите  Изискване за материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

времена; 

ключови фрази и 

лексикални 

познания 

Слушане: 

 

Преподавателя представя целта 

на упражнението за слушане и 

условието на задачата – 

обучаемите трябва да излушат 

подкаст файла и след това да 

участват във викторина.   

 

Преподавателят трябва да 

подчертае колко е важно 

обуаемите да се стараят да 

разберат същността на 

разговорите, които чуват. Това 

ще им позволи да разберат за 

какво се отнася разговора и ще 

им помогне да направят 

следващите упражнения.  

внимателно Drive (GD) работа обучаемите с 

целите на 

упражненията.  
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите  Изискване за материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

 

Когато обучаемите слушат 

видеото за втори път трябва да 

се стараят да разберат колкото 

могат повече детайли от 

разговора.  

 

2 мин. Сегашни и 

минали 

времена; 

ключови фрази и 

лексикални 

познания 

Упражнение за слушане:  

Преподавателят пуска подкаста 

два пъти.  

 

 

Обучаемите слушат много 

внимателно подкаста. 

Първият път трябва да 

разберат основната част на 

разговора, а втория – да 

вникнат в детайлите.  

 

 

Компютър / Подкасти / 

Колони / Линк към подкаст 

към упражнение 1 в GD 

Индивидуална 

работа 

 

10 мин.  Сегашни и 

минали 

времена; 

Викторина: Преподавателят чете 

въпросите от викторината 

(намира се на уебсайта).  

Обучаемите слушат въпросите 

и записват своите отговори.  

Линк към GD и викторината 

към упражнение  1 / хартия 

и пособия за писане  

Индивидуална 

работа 

Тестване на 

умения за 

слушане с 
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите  Изискване за материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

ключови фрази и 

лексикални 

познания 

разбиране. 

 10 мин. Сегашни и 

минали 

времена; 

ключови фрази и 

лексикални 

познания 

Дискусия – Преподавателят води 

дискусия, по време на която 

обучаемите сравняват своите 

отговори.    

Обучаемите слушат 

внимателно отговорите на 

останалите и ги сравняват със 

своите.  

Линк към GD и формуляра в 

GD, където са резюмирани 

отговорите  

Цялата група  

5 мин. Сегашни и 

минали 

времена; 

ключови фрази и 

лексикални 

познания 

Любими храни Упражнение 2 – 

Четене и разговор 

 

Преподавателят представя 

условието на задачата за четене 

и разговор. Обяснява на 

обучаемите, че трябва да работят 

по двойки и да изпълнят 

следните задачи:  

Обучаемите слушат 

внимателно и след това си 

избират партньор за ролевата 

игра.  

Бяла дъска / маркери / линк 

към Упражнение 2 в Google 

Drive (GD) 

Индивидуална 

работа 
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите  Изискване за материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

 

• да разучат менюто; 

• да се редуват да 
изпъляват ролите на 
сервитьор и клиент;   

• Клиентът поръчва ястия 
от менюто  

30 мин. 

 

 

 

 

 

Сегашни и 

минали 

времена; 

ключови фрази и 

лексикални 

познания 

Преподавателят разделя групата 

по двойки.   

Сценарий: Преподавателят казва 

на обучаемите да си поръчат 

меню за един, което да включва 

предястие, основно ястие, десерт 

и напитка.  

 

Преподавателят трябва да 

идентифицира по-напредналите 

ученици и да им даде по-

усложнени задачи, за да ги 

стимулира. Например: 

Обучаемите се редуват да 

играят ролята на 

клиент.изучават менюто и 

разиграват сценария, който 

им е дал преподавателя 

(съобразен с езиковото им 

ниво). 

Хартия и пособия за писане 

/ Линк към страницата с 

менюта в GD  

Работа по 

двойки 
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите  Изискване за материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

 

• Поръчване на меню за 
семейство с деца 

• Въпроси към сервитьора 
относно какво 
представлява дадено 
ястие от менюто: 
например Какво е 
шопска салата?  

15 мин. Сегашни и 

минали 

времена; 

ключови фрази и 

лексикални 

познания 

Преподавателят избира двойка 

обучаеми, които да разиграят 

ролевата игра пред останалите.  

След това трябва да се проведе 

дискусия за представянето.  

Целта на упражнението е фокуса 

да се постави върху общи липси в 

знанията и отстраняването им.   

Обучаемите слушат и гледат 

внимателно разиграната 

сцена и си отбелязват 

моменти, които им се струва, 

че трябва да бъдат 

поправени. След 

приключване на сцената 

всички ще имат възможност 

да предложат алтернативен 

вариант на изиграване, напр. 

„Може ли да поръчам две 

бутилки вода, вместо една, 

моля?“   

Хартия и пособия за писане 

/ Линк към страницата с 

менюта в GD 

Индивидуална 

работа 

Тази дейност 

позволява на 

преподавателя 

да направи 

оценка на 

уменията на 

обучаемите.  
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите  Изискване за материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

5 мин. Сегашни и 

минали 

времена; 

ключови фрази и 

лексикални 

познания 

Пари Упражнение 1 - Слушане. 

 

Преподавателя представя целта 

на упражнението за слушане и 

условието на задачата – 

обучаемите трябва да излушат 

подкаст файла и след това да 

участват във викторина.    

 

Преподавателят трябва да 

подчертае колко е важно 

обучаемите да се стараят да 

разберат същността на 

разговорите, които чуват. Това 

ще им позволи да разберат за 

какво се отнася разговора и ще 

им помогне да направят 

следващите упражнения. 

Обучаемите слушат 

внимателно.  

Бяла дъска / пособия за 

писане / Линк към 

въвеждащото упражнение 

на тема Пари в Google Drive 

(GD) 

Индивидуална 

работа 

Тази дейност 

запознава 

обучаемите с 

целите на 

упражненията. 
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите  Изискване за материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

 

Когато обучаемите слушат 

видеото за втори път трябва да 

се стараят да разберат колкото 

могат повече детайли от 

разговора. 

5 мин.  Сегашни и 

минали 

времена; 

ключови фрази и 

лексикални 

познания 

Упражнение за слушане с 

разбиране:  

Преподавателят пуска подкаста 

два пъти.   

 

 

Обучаемите слушат много 

внимателно подкаста. 

Първият път трябва да 

разберат основната част на 

разговора, а втория – да 

вникнат в детайлите. 

Компютър / Подкасти / 

колони / Линк към 

упражнения в GD на тема 

пари и подкаста към него  

Индивидуална 

работа 

 

10 мин. Сегашни и 

минали 

времена; 

ключови фрази и 

лексикални 

познания 

Викторина: Преподавателят чете 

въпросите от викторината 

(намира се на уебсайта).  

Обучаемите слушат въпросите 

и записват своите отговори.  

Линк към GD и викторината 

на тема Пари / хартия и 

пособия за писане 

Индивидуална 

работа 

Тестване на 

уменията за 

слушане с 

разбиране.  
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите  Изискване за материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

 10 мин. Сегашни и 

минали 

времена; 

ключови фрази и 

лексикални 

познания 

Дискусия – Преподавателят води 

дискусия, по време на която 

обучаемите сравняват своите 

отговори.  

Обучаемите слушат 

внимателно отговорите на 

останалите и ги сравняват със 

своите.   

Линк към GD и формуляра в 

GD, където са резюмирани 

отговорите 

Цялата група  

5 мин. Сегашни и 

минали 

времена; 

ключови фрази и 

лексикални 

познания 

Пари Упражнение 2 – Четене и 

разговор 

 

Преподавателят представя 

следващата задача, в която 

двама от обучаемите трябва да 

влязат в роля и да четат реплики 

от предварително подготвен 

сценарий. Тази задача ще бъде 

последвана от викторина.  

 

Обучаемите слушат 

внимателно инструкциите.  

Хартия и пособия за писане ; 

Линк към въвеждащата част 

към Упражнение 2 GD  

Индивидуална 

работа 

 

10 мин. Сегашни и 

минали 

Преподавателят води дискусия с 

въпроси относно разиграния 

Обучаемите внимателно 

случат въпросите и споделят 

Хартия и пособия за писане/ 

бяла дъска и маркери/ Линк 

2-ма обучаеми 

четат сценария, 

Тази дейност 

позволява на 
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите  Изискване за материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

времена; 

ключови фрази и 

лексикални 

познания 

сценарий (въпросите са налични 

в Google документа) 

своите отговори. Това ще 

предизвика дискусия с 

останалите обучаеми на тема 

правилни и неправилни 

отговори.  

към сценария в GD и 

въпросите за преподавателя 

останалата група 

наблюдава и 

слуша. 

преподавателя 

да направи 

оценка на 

уменията на 

обучаемите и 

да 

идентифицира 

областите, в 

които се 

изисква 

допълнителна 

работа.  

5 мин. Сегашни и 

минали 

времена; 

ключови фрази и 

лексикални 

познания 

Преподавателят раздава 

формулярите за получаване на 

обратна връзка  

Обучаемите ще имат 

възможността да дадат 

обратна връзка за провеения 

урок, да споделят своите 

виждания и предложения за 

промяна.  

Форми за обратна връзка и 

пособия за писане  

Индивидуална 

работа 

Обратна 

връзка 
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Test on Technology – лексика 

Основна информация 

Език : Английски 

Умение : Лексика 

Целева група : учители/обучители 

 

Кратко описание 

Test on Technology – лексика е инструмент, който може да се използва от преподаватели по 

чужди езици както в клас за упражняване на лексика в сферата на технологиите, така и да 

послужи като пример как могат да разработят собствени интерактивни упражнения за 

упражняване на лексика.   

 

Разработване на инструмента 

Идея/концепция 

Идеята за упражняване на лексиката под формата на интерактивни упражнения се базира на 

все по-широката употреба на електронното обучение и ИКТ в чуждоезиковото обучение. 

Обогатяванет на речниковия запас се свърза в наизустяването на нови думи, което много 

често води до тяхното забравяне. Един от начините за оптимизирането на обучителния 

процес и постигане най устойчиви знания е включването на повече сетива (текст, картина, 

аудио) и използването на повече интерактивни упражнения (доказано е, че обучаемите са по-

фокусирани и мотивирани да учат, когато участват в игри и интересни задачи).  

 

Използвани инструменти и методи 

За разработването на този примерен обучителен инструмент бяха използвани WordPress, 

който доказано е най-популярния и лесен начин за управление на уебсайтове в Мрежата, 

поддържащ повече от 60 млн. уебсайта и H5P – безплатен инструмент, базиран JavaScript, 

който позволява създаването, споделянето и исползването на интерактивно HTML5 

съдържание. Инструмента може да се използва самостоятелно, или като добавка към 

платформи като Moodle, Drupal или WordPress. 

В началото на процеса по разработване създадохме акаунти в двете платформи H5P и 

WordPress. След вход в H5P можете да редактирате своя профил и да започнете да създавате 

съдържание. За целта трябва да изберете какъв тип съдържание искате да създадете. Удачен 

избор за лексикални упражнения са Картите за диалог, които могат да се използват като 

помощно средство, с което обучаемите да запомнят лесно думи, изрази и изречения. Картите 

за диалог имат подсказка от едната страна и съответния отговор от другата. След като 
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изберете Карти за диалог от менюто „Избор на вид съдържание“ можете да започнете да 

редктирате задаата. В горната част на прозореца трябва да се напише заглавие, което да се 

показва на обучаемите при използването на картите. В полето Описание на задачата трябва 

да се дадат инструкции на потребителите, как да направят задачата. След като направите 

това, натиснете бутона Add dialog button, за да добавите първата карта.  В полето за текст 

изпишете думата на Вашия език и в полето за отговор напишете превод на чуждия език. 

Тогава можете да добавите и картинка или снимка в полето за визуално съдържание. 

Следвайки същата процедура добавете и останалите карти. Когато завършите задачата, 

запазете я и я прегледайте във Вашия акаунт. Когато отворите задачата в H5P, в полето за 

адрес в браузъра ще намерите линк, който в последствие може да се използва при 

създаването на съдържание.  Най-лесният начин за създаване на собствен сайт в WordPress е 

да се създаде акаунт в wordpress.com. името, което сте използвали при регистрация, в 

последствие ще бъде използвано като линк към Вашия WordPress сайт, например my-

site.wordpress.com. След като изберете дизайн на сайта, можете да съсдавате допълнителни 

страници и да добавяте интерактивно съдържание.  

 

Използвани ресурси (човешки, оборудване, други) 

От гледна точна оборудване, при създаването на инструмента бяха използвани компютър и 

интернет връзка. Двама служители на организацията създадоха инструмента, като единия 

подготви концепцията и съдържанието, а другия осигури техническа подкрепа при 

прехвърлянето на съдържанието онлайн (съдаване на упражнения в H5P и слагането им в 

WordPress). За добавяне ан подходящ снимков материал към някои упражнения, беха 

изпозлвани сайтове за безплатно сваляне на снимки - Pixabay и Freeimages. Друг полезен 

ресурс при създаването на упражнения са онлайн речниците, например Oxford Online 

Dictionary. Времетраенето на процеса на разработване на подобен инструмент би отнело 

около 4-6 часа, в зависимост от ИКТ уменията на човека, който го прави.  

 

Възникнали пречки и затруднения 

Основното предизвикателство беше намирането на подходящо съдържание, както и 

подходящи снимки и илюстрации. Тъй като създаването на сайт в WordPress е значително 

лесно, може да се използва от всеки преподавател или училище. Създаването на други 

сайтове изисква повече техническа подготовка и средства за поддръжка.  

 

Употреба 

Методологически анализ на инструмента 

Въведение:Test on Technology – vocabulary practice е инструмент за преподаване и изучаване 

на лексика в областта на ИКТ, насочен към обучаеми от нива A2-B1. Това е ефективен 
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обуителен инструмент, особено когато се използва от младежи, поради наличието на много 

снимки и интерактивно съдържание. Примерните упражнения са представени като Карти за 

диалог, Флашкарти, Съставяне на текст и Избор на правилната дума.  

Примерно приложение в клас: 

Инструмента може да се използва в клас като допълнение към уроци, посветени на ИКТ; 

като домашна работа или като самостоятелен урок. Задачите могат да се направят една след 

друга, като резултатите се следят с помощта на интерактивна дъска или обучаемите могат 

сами да проверят своите резултати с помощта на мобилни устройства. Преподавателя може 

да избере и да направи упражненията под формата на традиционен тест. Друг вариант е 

преподавателя да даде един и същ списък с лексика на две групи и да помоли едната да го 

наизусти по традиционен начин, а другата да използва описания по-горе инструмент. След 

това да даде един и същ тест на двете групи и да сравни резултатите. Упражнението може да 

се удължи с дискусия или гледане на подходящ видео материал. Може да се намерят и 

традиционни игри за по-лесно запомняне ан новата лексика за по-задълбочена практика на 

материала.  

 

Плюсове и минуси: 

Инструментът е много ефективен за практикуване на лексика, защото включва текст, звук и 

картина. Използването на различни сетива в процеса на чуждоезиково обучение е много 

полезно и улеснява запомнянето и усвояването на нов материал. Друг плюс е, че един и същ 

набор от думи е представен с различни видове упражнения, което също подпомага 

обогатяването на речниковия запас. Много важно предимство на такъв тип инструменти е, че 

могат да се използват и на мобилни устройства.  

Слабото място на инструмента е липсата на възможност за калкулиране на резултата.  

 

Заключение 

Основната цел на инструмента е да послужи за пример на преподаватели по чужди езици как 

могат да прилагат дигитални ресурси в своите часове.  Описаният по-горе процес е само една 

от многото възможности за създаване на съдържание в H5P. Има много информация и 

инструкции за създаване на интерактивни упражнения в секция  Examples & downloads. 

 

Технически анализ на инструмента 

Инструментът може да се използва безплатно, има приятен интерфейс, множество 

функционалности и теми, което би направило сайта ви по-атрактивен за потребителите.  
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Примерен учебен план 

 

Име на ресурса: Test on Technology – vocabulary practice 

Линк: https://wordpress.com/stats/insights/mallguidetool.wordpress.com 

Ниво: B1 

Умение: лексика в областта на ИКТ 

Времет

раене 

на 

дейнос

тта 

Изискване за 

знания/умени

я 

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите Изискване 

за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне 

на групата 

(напр. 

работа в 

групи, 

двойки, 

самостоятел

-на работа, 

цялата 

група) 

Коментари 

5 – 6 

мин.  

- Основни 

познания на 

терминология в 

областта на ИКТ 

- Умения за 

писане 

 

- Преподавателят представя 

темата на урока 

 

- Преподавателят пита 

обучаемите какви термини в 

областта на ИКТ знаят.  

 

 

- Обучаемите записват на 

дъската всички термини, 

които знаят  

 

Бяла дъска 

Маркери 

Цялата група  Упражнение за загрявка.  

https://wordpress.com/stats/insights/mallguidetool.wordpress.com
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта 

Изискване за 

знания/умени

я 

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите Изискване 

за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне 

на групата 

(напр. 

работа в 

групи, 

двойки, 

самостоятел

-на работа, 

цялата 

група) 

Коментари 

5 – 10 

мин.  

- Умения за 

поддържане на 

разговор и 

участие в 

дискусия – 

основно ниво 

- П. Стартира дискусията в 

областта на технологиите  

 

 

- П. моли обучаемите да работят 

по групи и да подготвят списък с 

най-често срещаните думи и 

термини в сферата  

 

 

 

 

 

- Обучаемите разказват какъв 

тип технологии използват в 

ежедневието, колко често и с 

каква цел 

 

- О. работят по групи/двойки, 

за да съставят списъка 

 

- Представител на всяка 

група/двойка обобщава 

резултатите от дискусията и ги 

представя на останалите  

 

 

Хартия и 

пособия за 

писане 

Цялата група 

 

 

 

Работа по 

двойки или 

малки групи 

Ако има ограничен брой 

обучаеми, може да се работи и 

по двойки  
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта 

Изискване за 

знания/умени

я 

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите Изискване 

за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне 

на групата 

(напр. 

работа в 

групи, 

двойки, 

самостоятел

-на работа, 

цялата 

група) 

Коментари 

2 – 5 

мин.  

Обучаемите 

трябва да имат 

основни 

дигитални 

умения.  

- П. показва задача 1 (Познайте 

думата) на бялата дъска и казва 

на обучаемите да гледат 

картинките и да повтарят думите   

- Обучаемите трябва да имат 

основни дигитални умения. 

Интерактивна 

дъска 

Цялата група Това е просто упражнение, като 

ефективността му се корени в 

наличието на картинки, които 

визуализират новите думи 

 3- 5 

мин.  

Обучаемите 

трябва да имат 

основни 

дигитални 

умения. 

- П. моли обучаемите да 

направят задача 2 (Напишете 

думите) 

- Обучаемите пишат думите и 

проверяват правописа  

 

 

 

Интерактивна 

дъска, 

компютър, 

мобилно 

устройство 

Индивидуалн

а работа  

В зависимост от това какво 

оборудване е налично в клас, 

тази дейност може да се 

направи индивидуално, по 

двойки или в групи.  

5 – 10 

мин.  

Обучаемите 

трябва да имат 

основни 

дигитални 

умения. 

- П. моли обучаемите да 

направят задача 3 (Съберете 

думите с техните значения) 

- Обучаемите правят 

упражнението и сравняват 

отговорите си 

Интерактивна 

дъска 

Групова 

работа 

По време на тази дейност 

обучаемите могат да ползват 

речник 
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта 

Изискване за 

знания/умени

я 

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите Изискване 

за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне 

на групата 

(напр. 

работа в 

групи, 

двойки, 

самостоятел

-на работа, 

цялата 

група) 

Коментари 

Прибл. 5 

– 10 

мин.  

 - П. моли обучаемите да 

направят задача 4 (Изберете 

правилния отговор) 

- О. правят финалната задача 

и сравняват резултатите си с 

останалите 

компютър, 

мобилно 

устройство 

Групова 

работа 

 

Прибл. 5 

мин. 

 - П. дава на обучаемите кратък 

тест (на хартия) за да провери 

колко са усвоили от новия урок 

- О. правят теста Хартия и 

пособия за 

писане 

Цялата група Тестът трябва да се приготви 

преди урока  

2 - 5 

мин. 

 - П. обобщава урока и пита 

обучаемите какво мислят за 

новия инструмент и дали им се 

струва подходящ.  

  Цялата група  
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History of pizza – Четене с разбиране 
 

Основна информация 

Език :  Английски 

Умение : Четене с разбиране 

Целева група : обучаеми (14-16 години), обучители 

 

Кратко описание 

Това упраажение и учебен план към него са подходщи за работа с обучаеми със средно ниво 

на владеене на английски език. (В1). След леки промени в сложността на текста и 

опростяване на упраженията, упражнението може да бъде адаптирано и за обучаеми с по-

ниски нива на владеене на езика. Темата на текста е храната (История на пицата) и покрива 

миналите граматически времена.  

 

Разработване на инструмента 

Идея/концепция 

Този инструмент е много подходящ за преподаватели, които работят със средно напреднали 

обучаеми – индивидуално или в групи. Ресурса може да бъде използван само от хора, ккоито 

вече имат добри познания по английски език. Различните видове упражнения развиват не 

само уменията за четене с разбиране, но и граматика и лексика. Обучаемите ще имат 

възможността да упражнят вече натрупаните знания, както и да обогатят речниковия си 

запас. В случаите когато ресурса се прилага в групи има възможност и за организиране ан 

дискусии между обучаемите, което ще доведе до затвърждаване на знанията и подобряване 

на уменията за изразяване.   

Избрахме да разработим този инструмент, най-вече защото подобен тип упражнения са 

много комплексни и изключително полезни. От една страна обучаемите прилагат на 

практика всички езикови умения, които притежават, а от друга преподавателят може да 

оцени различни аспекти от знанията на обучаемите чрез подбор на подходящите 

упражнения. Този вид упражнения дават възможност на преподавателя да засече силните и 

слабите страни на всеки обучаем.  

 

Използвани инструменти и методи 

За разработването на инструмента използвахме платформата Wikispaces.com, която 

сметнахме, че е най-подходяща за целта тъй като е лесна за употреба и работи много добре 

на мобилни устройства.   
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В началото направихме профил на Център РУНИ и се регистрирахме като преподавател. 

След попълване на необходимата информация за организацията (държава, град, пощенски 

код, име на организацията, език и целева група), започнахме да създаваме виртуалната 

класна стая. В десния горен ъгъл на таблото (Dashboard) кликнахме върху синия бутон 

Създаване на Уики(Create Wiki). След това въведохме описание на класната стая и ресурса, 

който смятаме да създадем – сфера, в която ще се използва (основно, начално, средно, висше 

образование; бизнес; неправителствен/правителствен сектор). Трябва да се предостави и 

информация за темата на курса и езиковото ниво, което трябва да имат потребителите.  

След съзаване на новото Wiki, уебсайта препраща към виртуалната класна стая, където трябв 

ада се добави съобщение за посрещане на бъдещите потребтели на платформата.   

Следващата стъпка е създаване на страница в класната стая (Wiki Classroom), където да се 

качат обучителните материали за новия ресурс – текста и упражненията за четене с 

разбиране. Това става чрез създаване на нова страниця (избора се прави от менюто в горната 

част на екрана). Новата страница се създава по подобие на обикновен документ в WORD. 

Тук добавихме текста за упражненията, както и няколко подходящи илюстрации.    

След като създадохме отделна страница с основния текст, необходим за упражненията, 

създадохме и отделни страници, където качихме всяко упражнение, свързано с текста (4 

различни упражнения в 4 отделни страници). Изполвахме възможността за „заключване“ на 

упражненията (Lock the exercises). Отключването им  ще бъде направено непосредствено 

преи началото на процедурата по тестване.   

 

Използвани ресурси (човешки, оборудване, други) 

Упражнението за четене с разбиране беше разработено от двама обучители, работещи за 

организацията. Целта на упражнението е да се оцени способността на обучаемите да 

прочетат и осмислят даден текст. Подобни упражнения са неделим ачаст от всеки курс по 

изучаване на чужд език.  

Инструмента е разработен отчитайки необходимостите, знанията и уменията на целевата 

група. Първоначално преподавателите направиха проучване в интернет, откъдето подбраха 

подходяща информация, анализираха я и я превърнаха в хомогенен текст. Материалите, 

използвани при създаването на ресурса отговарят на лексиката и граматиката, включени в 

учебния план на съответаната целева група.  

От гледна точка на оборудване, преподавателите използваха компютри с достъп до интернет, 

обучителни материали и онлайн речници.  

 

Възникнали пречки и затруднения 

Процеса на разработване на упражнението премина много гладо и без никакви спънки.   
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Употреба 

Методологически анализ на инструмента 

Въведение: 

Wikispaces е отворена система за създаване на виртуални класни стаи, където преподаватели 

и обучаеми могат свободно да комуникират и обменят съдържание. След като 

преподавателят създаде класна стая, в нея могат да се качват материали и да се дават задачи, 

които обучаемите трябва да изпълнят в някакъв срок самостоятелно или по групи. 

Платформата също така предоставяинструменти за оценка, които могат да са от голяма полза 

за преподавателя когато иска да измери напредъка на обучуаемите и степента им на 

ангажираност в обучителния процес. Преподавателите могат лесно да качват материали, да 

създават дискусии и проекти. Друг важен плюс на платформата, че преподавателите имат 

ъзможност да преценят кои обучаеми имат нужда от допълнителна помощ.   

Платформата предлага инструменти за бързо и лесно създаване на задачи, споделяне на 

ресурси, коментиране, организиране на дискусии и др.  

Новосъздаденият инструмент за четене с разбиране е насочен към обучаеми със средно ниво 

на владеене на английски език – ниво B1.   

Упражненията подобряат не само уменията за четене с разбиране, а и граматическите и 

лексикалните познания. Обучаемите ще имат възможност да приложат знаничта, които вече 

имат, както и да придобият нови такива.   

 

Примерно приложение в клас: 

Ресурсът е създаден с цел упражнение на уменията за четене с разбиране. От граматическа 

гледна точка упражнява миналите времена, както и някои предлози.   

Инструментът може да се прилага по време на групови или индивидуални занятия в реална 

среда, но Wiki Classroom е перфектен ресурс за организация на дистанционно обучение.  

Текстът за четене и инструкциите за отделните упражнения към него са качени в 

платформата. Преподавателят трябва да израти покана на обучаемите, чрез имейл или 

предоставяне на код, за да се присъединят към виртуалната класна стая и да започнат 

упражненията. С цел осигуряване на равен старт, те ще бъдат заключени, а преподавателят 

трябва да ги отключи непосредствено преди началото на занятието. Tобучаемите трябва да 

свалят на своите устройства файловете с упражнения, да ги попълнят и да ги качат отново в 

платформата, когато приключат. Езиковото ниво е B1. Основната задача на обучаемите е да 

прочетат и анализират текста. След това трябва да направят 4 типа упражнения – вярно или 

грешно (10 изречения); 5 въпроса с множествен избор; 5 въпроса с отворен отговор и едно 

лексикално упражнение (да намерят синоними в текста).  
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Преди началото на упражнението преподавателят трябва да представи правилата на задачата 

и да постави времева рамка за завършване на всяко упражнение. След приключване на 

времето несе позволява качване ан отговори в системата, което трябва стриктно да се следи 

от преподавателя. По време на упражненията обучаемите могат да отправят въпроси към 

преподавателя. Прогреса на обучаемите и тяхната ангажираност могат да се следят по всяко 

време. След края на упражнеенията, преподавателят може да прикани обучамеите да 

споделят мнение в дискусионния чат.  

С много малки промени, ресурса може да се използва успешно и в реална среда, което е 

детайлно обяснено в примерния учебен план, представен по-долу.  

По преценка на преподавателя, обучаемите могат да използват речник по време на 

упражненията.  

 

Плюсове и минуси 

Инструментът е ефективен и улеснява обучителния процес. Най-позитивния аспект е, че 

предлага всички функционалности на реална класна стая, но онлайн. Перфектно решение за 

обучаеми, които поради някаква причина не могат да посещават чуждоезикови часове в 

реална среда, както и за преподаватели, които искат да подобрят услугите си. 

Като негативен аспект може да се посочи, че за да могат да употребяват ресурса ефективно и 

преподавателите и обучаемите трябва да притежават добри дигитални умения.  

 

Заключение 

Wikispaces е онлайн класна стая, перфектно решение за дистанционно обучение. Ленса е за 

употреба както от преподаватели, така и от обучаеми. Позволява на преподавателите да 

създават съдържание, да организират доскусии и да следят напредъка на обучаемите. 

Новосъздаденият инструмент за четене с разбиране е насочен към обучаеми със средно ниво 

ан владеене на английски език – ниво B1, но може да бъде адаптирано и към по-ниски или по 

високи нива -  A1-A2 or B2. Темата на текста е интересна за всякакви обучаеми – История на 

пицата.   

 

Технически анализ на инструмента 

Уебсайтът позволява употреба от всеки браузър. Wiki поддържа хиперлинкове и има проста 

структура, позволяваща създаване на нови страници и свързване помежду им. Употребата на 

инструмента е много лесна, но първоначалното създаване на профил в платформата изисква 

ИКТ познания.  
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Примерен учебен план (обучение в реална среда) 

 

Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

10 мин.  Основни 

граматически 

времена 

Умения за 

боравене и 

описание на 

факти   

Добри 

лексикални 

познания 

П. раздава текста за 

упражнението за четене с 

разбиране   

О. четат текста Компютър и 

мултимедия/ 

Мобилни 

устройства 

(смартфони; 

таблети; 

компютри) 

Първо 

индивидуално, 

после в малки 

групи  

Ако обучаемите не разбират 

текста, преподавателят може да 

им позволои да използват 

речници (хартиени или онлайн)  

40 мин.  П. раздава 4-те упражнения 

на обучаемите  

О. правят 4-те упражнения Хартия и пособия 

за писане 

Индивидуална 

работа 

 

10 мин.  П. слуша отговорите на 

обучаемите и модерира 

дискусиите 

О. споделят своите отговори с 

цялата група и участват в 

дискусия  

N/a Цялата група П. се грижи дискусията да тече 

гладко.   
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

10 мин.  П. раздава верните отговори 

на упраженията  

О. си проверяват отговорите 

взаимно  

N/a Работа по 

двойки 

 

 

10 мин.   П. обобщава урока О. дават обратна връзка на 

преподавателя и споделят коя 

част от урока най им е / не им 

е допаднала  

N/A Цялата група  

 

Примерен учебен план (дистанционно обучение/онлайн) 

 

Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

Преди 

урока  

Основни 

граматически 

времена 

Умения за 

боравене и 

описание на 

факти   

Добри 

лексикални 

познания 

П. кани обучаемите да се 

присъединят към виртуалната 

класна стая Wiki (чрез имайл 

или код) и се уверява, че 

всеки е влязъл успешно в 

системата и е готов да 

започне работа по задачите  

О. си правят акаунти в 

системата  

Компютър; 

Мобилни 

устройства 

(смартфони; 

таблети; 

компютри); 

Интернет 

Индивидуална 

работа 

 

50 мин.  П. моли обучаемите да отидат 

на страницата, „Текст за 

четене с разбиране“, да 

прочетат текста и да направят 

4-те упражнения.  

През цялото време П. следи 

за гладкото протичане на 

дейностите и е в готовност да 

отговаря на въпроси и да 

оказва съдействие при 

О. четат текста и отговарят на 

въпросите  

 

Компютър; 

Мобилни 

устройства 

(смартфони; 

таблети; 

компютри); 

Интернет 

Индивидуална 

работа 

Ако обучаемите не разбират 

текста, преподавателят може да 

им позволои да използват 

речници (хартиени или онлайн) 
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-

на работа, 

цялата група) 

Коментари 

необходимост  

5 - 10 

мин. 

 П. чака обучаемите да качат 

своите файлове в класната 

стая  

Обучаемите качват своите 

файлове в класната стая 

Компютър; 

Мобилни 

устройства 

(смартфони; 

таблети; 

компютри); 

Интернет 

Индивидуална 

работа 

 

15 мин.   П. обобщава урока в секцията 

за дискусии и моли 

обучаемите да изразят своите 

мисли относно урока 

О. дават обратна връзка на 

преподавателя и споделят коя 

част от урока най им е / не им 

е допаднала 

Компютър; 

Мобилни 

устройства 

(смартфони; 

таблети; 

компютри); 

Интернет 

Цялата група  
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YouTube 
 

Основна информация 

Език: Всякакъв (учебният план е за английски език) 

Умение: Слупане с разбиране   

Целева група: всякакви обучаеми   

 

Кратко описание 

Независимо от важността на слушането с разбиране в чуждоезиковото обучение, като че ли 

това умение е леко пренебрегвано в сравнение с останалите и съответно обучаемите нямат 

навика да разчитат на него в процеса на подготовка. Този нов инструмент се състои от 

няколко дейности, чиято цел е да демонстрира как уменията за слушане могат да бдат 

подобрени чрез употребата на  YouTube. 

Инструмента е подходящ за обучаеми с различно ниво на владеене на езика и ефективната 

употреба зависи от креативността на обучителите и от нивото на ИКТ умения на обучаемите.  

 

Разработване на инструмента 

Идея/концепция 

Слушането е умение, което трябва да бъде постоянно развивано и подобрявано от страна на 

преподавателя. Обучаемите много рядко му обръщат внимание по време на обучителния 

процес. Слушането е много повече от просто средство за изпълнение на определена задача. 

Всъщност е много по-комплексно умение, което включва в себе си емоции и чувства, 

възникнали по време на процеса на комуникация с останалия свят и интерпретиране на 

вербални и невербални съобщения. Обучаемите трябва винаги да са активни слушатели и да 

могат да свързват чутите думи  с техните значения. Активното слушане изисква слушателя 

да чуе думите и да идентифицира чувството, асоциирано с тях. Слушането е най-добрия 

начин за придобиване на значителни количества нови знания, както и е добър начин за 

участие в интересни разговори.  

Преподавателите могат да разчитат на видео материали за развиване на уменията за слушане 

и разговор у обучаемите. Осигуряването на реални разготвори от ежедневиетозаедно с 

напечатан текст, подпомага разбирането и произношението на обучаемите. Допълването на 

писмените текстове с автентични аудио материали прави обучението по-интересно и за 

преподавателите и за обучаемите.  

 

Използвани инструменти и методи 
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Анализирахме потенциалните функционалности, които YouTube платформата може да 

предложиза разработването на новия обучителен инструмент, подходящ за различни езици и 

нива на владеене.   

Разработихме примерни упражнения по английски език, тъй като е най-широко 

разпространен и би било много лесно за преподавателите да разберат концепцията и да 

адаптират инструмента в собствените си часове.  

За нас беше много важно видеата да са автентични. Когато се използват материали от 

YouTube трябва да се имат предвид ограниченията, наложени от авторските права.  

 

Използвани ресурси (човешки, оборудване, други) 

Упражненията са разработени от преподавател по чужди езици,в сътрудничество с 

разработчик на инструкции.  

YouTube е лесно достъпна платформа от всякакъв вид устройства (компютър, лаптоп, таблет 

и смартфон) с достъп до интернет.   

 

Възникнали пречки и затруднения 

Могат да възникнат някои ограничения в употребата на YouTube. Първо, платформата е 

ограничена от условията на авторските права. Ако обучаемите искат да се фокусират върху 

определени видео материали, които поради някаква причина са ограничени за достъп, то 

тогава преподавателя трябва да намери начин да ги създаде.  

 

Употреба 

Методологически анализ на инструмента 

Въведение: 

Всички видео материали се възприемат визуално и слухово и поради тази причина 

креативните преподаватели  лесно могат да измислят различни начини за тяхното 

приложение в час.  

Възможната употреба на YouTube видеа включва анализ на разговор, умения за водене на 

бележки, резюмиране, представяне на различни диалекти и произношения и т.н.  

 

Примерно приложение в клас: 
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Анализ на разговор: тази дейност е подходяща за средно или много напреднали обучаеми и 

може да развие умения за ефективно участие в разговор, както и за често срещани проблеми 

и начини за тяхното избягване. В тази дейност обучаемите гледат избрани от прпеодавателя 

материали или предварително подбрани такива, които демонстрират ефективни или 

неефективни техники за разговор, които да обогатят материала научен в клас. Например, 

студентите могат да намерят филмови или телевизионни клипове, в които са представени 

неефективни разговори поради липса на ясна последователност или уточнения. 

Алтернативно, учениците могат да търсят видеоклипове в които разговорите са ефективни, 

защото участниците използват подходящи фрази в подкрепа на твърденията си и за 

придобиване на информация един от друг. В процеса на търсене на подходящи материали в 

YouTube обучаемите правят критичен анализ на различни техники за разговор, като по този 

начин подобряват уменията си по езика, който в момента изучават. Усилията на обучаемите 

могат да се измерят чрез качеството на намерените материали и степента, вкоято те 

илюстрират различните концепции дискутирани в час. Освен това, тази дейност може да 

бъде организирана като презентация, в която учениците да споделят своите видеоклипове със 

своите съученици. 

Movie trailer voiceovers: в тази дейност обучаемите избират който и да е трейлър на филм от 

YouTube с продължителност около 2 мин. и преписват аудиото, което чуват.  След това с 

помощта на софтуер (YouTube Downloader (http://youtubedownloader.com/) премахват аудиото 

от видеото. С помощта на техните транскрипции, обучаемите записват отгоре своя глас, като 

обръщат голямо внимание на мимиките и синхронизацията.  Различните герои, както и 

разказвачът ще бъдат озвучени от обучаемите. След като записите са готови, обучаемите 

могат д аизползват Apple or Windows видео редактори, за да направят трейлъра. Тази дейност 

включва внимателно вслушване във видеото и повтарящи се записи, за синхронизация, 

докато обучаемите се опитват да пресъздадат материала като имитират интонация, 

произношение и тон на оригиналните герои. Оценка на свършеното може да се направи на 

база точност на слушанеи пресъздаване на текста.  

Vlogging: е кратко за “видео блог”  а блог е кратко  за “уеб лог”. В основата си влогът е 

онлайн дневник във видео формат. Множество попълярни влогове са създадени именно в 

YouTube и обучаемите могат да бъдат насочени към тях с цел да упражняват уменията си за 

слушане с разбиране.   

Водене на записки и резюмиране: въпреки, че тази дейност може да сеизползва за леко и 

средно напреднали, тя е най-подходяща за обучаеми от средно ниво нагоре. Дейността по 

водене на записки и резюмиране изисква обучаемите да изпозлват  YouTube за да слушат 

лекции по различни теми, да си водят записки и да отсеят основните моменти и важни 

детайли от чутото; след това да сравнят записките си с други обучаеми, да чуят отново 

текста, за да разпирят записките си и след това да резюмират написаното. Те могат да гледат 

в транскрипта на видеото и да сравнят своите резюмета с тези на своите съученици и 

преподаватели. Ако резюметата на обучаемите се различават много от тези на 

преподавателя, тогава той трябва да посочи причините, поради които е избрал да включи 

точно тези детайли в примерното резюме. Например, чрез посочването на специфична 

http://youtubedownloader.com/
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информация от текста, преподавателите могат да илюстрират на обучаемите върху какво на 

обръщат повече внимание когато извършват подобна дейност. Богат източник на подходящи 

файлове е TED Talks. TED Talks видеата са ограничени до приблизително 20 минути и 

повечето от тях имат налични странскрипции на уебсайта http://www.ted.com. Воденето на 

бележки и резюмирането са трудни за придобиване и усъвършенстване умения, но и двете са 

от изключително значение за уменията за академично писане и са необходими при много 

стандартизирани тестове за проверка на знания. YouTube предоставя перфектна възможност 

за развиване на тези умения. Традиционната оценка на умения за водене на бележки е много 

времеемък процес, което прави този инструмент много ценен заместител.   

 

Плюсове и минуси: 

Плюсове  Минуси  

• Лесен достъп чрез множество 

устройства 

• Богат набор от материали  

• Автентични материали 

• Разнообразни дейности 

 

• YouTube видеата са ограничени от 

авторски права  

• Обучаемите могат да загубят много 

време ровейки се в платформата  

• В някои държави съществуват 

рестрикции за употребата на 

YouTube и други сайтове за видео 

споделяне 

 

Заключение:  

Ако обучаемите или преподавателя имат достъп до интернет, тогава YouTube би могъл да 

бъде много полезен инструмент за преподаване на чужд език. Употребата на платформата в 

или извън класната стая служи за подобряване на уменията за разговор, слушане и 

произношение. Видео материалите могат да се използват и за уроци по културна подготовка.  

 

Технически анализ на инструмента 

YouTube е лесно достъпна платформа от всякакъв вид устройства (компютър, лаптоп, таблет 

и смартфон, смарт телевизори) с достъп до интернет. Връзката трябва да е достатъчно бърза, 

за да се осигури гладко гледане на видео материалите. Това значи, че в класна стая, в която 

устройствата имат обща връзка с интернет, може да възникне забавяне и спиране на видеата, 

ако много обучаеми ги изплзват едновременно.   

Качването на видео материали в платформата е лесно и изисква активен акаунт в google, 

който може да се създаде безплатно. Повечето смартфони и таблети поддържат директно 

качване на видео материали в YouTube. Обработването на материалите преди качване не е 

лесна задача и изисква допълнителни познания. Освен това отнема много време и усилия.  
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Примерен учебен план 

 

Име на ресурса: Youtube  

Линк:  

Ниво: B1  

Умение: Слушане с разбиране 

Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-на 

работа, цялата 

група) 

Коментари 

10 мин. Търсене на 

информация в 

Интернет 

П. моли обучаемите да гледат 

трейлър на филма „Моята 

голяма луда гръцка сватба“  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=O2mecmDFE-Q 

 

Гледат видеото в YouTube   Компютър / 

лаптоп / смартфон 

/ таблет   

Работа по двойки Добре е да бъдат осигурени 

индивидуални слушалки за 

всеки, за да се изолира звука   

15 мин.  Задава въпроси на 

обучаемите относно видеото 

  Индивидуална 

работа 

 

15 мин. Търсене на 

информация в 

Обучаемите гледат видео на 

НАСА относно космическите 

костюми  

Гледат видеото    Работа по двойки Добре е да бъдат осигурени 

индивидуални слушалки за 

https://www.youtube.com/watch?v=O2mecmDFE-Q
https://www.youtube.com/watch?v=O2mecmDFE-Q
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Времет

раене 

на 

дейнос

тта  

Изискване за 

знания/умени

я  

Дейности на 

преподавателя 

Дейности на обучаемите  Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-на 

работа, цялата 

група) 

Коментари 

Интернет https://www.youtube.com/wat

ch?v=G4pHXz0dUBE 

всеки, за да се изолира звука   

20 мин.  П. моли обучаемите да 

направят резюме на видеото 

в рамките на два параграфа  

Обучаемите правят резюме 

на видеото в рамките на два 

параграфа 

Хартия и пособия 

за писане 

Индивидуална 

работа 

 

20 мин.  П. раздава копие на текста от 

видеото на обучаемите  

О. разглеждат копието на 

текста от видеото и 

сравняват с него своите 

резюмета и тези на своите 

съученици  

 Цялата група  

15 мин.  П. обяснява на какъв принцип 

е създа примерното резюме/ 

Например, чрез посочване на 

различни основни моменти от 

видеото, в които е 

представена важна 

информация, което ще 

обучаемите в бъдещи такива 

упражнения  

 Маркери и бяла 

дъска 

Цялата група  
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Заключение  
 

Основната цел на проект Mall Guide е да мотивира преподавателите по чужди езици да 

използват онлайн ресурси в процеса на обучение. Проучването, необходимо за създаването 

на методологическия и технически анализ на обучителните ресурси, проведено врамките на 

проекта, показа, че съществува неограничен брой онлайн образователни инструменти, 

подходящи за обучение по всякакви езици и нива и задоволяващи различни нужди на 

обучаемите. Обратната връзка, която получихме от преподаватели и обучаеми показа, че 

използването на дигитални ресурси в обучението повишава мотивацията на учащите и им 

позволява по-лесно да се адаптират спрямо темпото на обучение и трудността на материала.  

В допълнение към това, онлайн инструментите са достъпни навсякъде и по всяко време, 

което придава безценна свобода и гъвкавост на обучителния процес.  

Независимо от гореизброените качества и плюсове, дигиталните обучитени инструменти не 

винаги са подходящи за дадена група учащи. Поради тази причина, преподавателите често 

създават свои инструменти или адаптират вече наличните им. В този наръчник представяме 

различни онлайн платформи, както и 5 новоразработени онлайн обучителни инструмента 

допълнени с примерни учебни планове за прилагане в клас.  

Както при всеки друг обучителен материал, преподавателите трябва да вземат под внимание 

различни фактори при взимане на решение да разработят свои ресурси за обучение.  На 

първо място трябва да определят кое умение биха искали да създадат/развият у обучаемите и 

след това да подберат най-подходящата за целта онлайн платформа. В този случай, трябва да 

се има предвид, че някои популярни платформи не са достъпни във всяка държава (например 

YouTube). Други платформи са обществено достъпни за всеки, което може да не се хареса на 

обучаемите, които предпочитат ограничен достъп до обучителните материали.   

След като преподавателите се спрат на платформата, която искат да използват, започват да 

създават обучителни материали. Наред с това, те трябва да се съобразяват с нивото на знания 

и умения на обучаемите. Това се отнася както за езиковите, така и за дигиталните им  

способности. Преподавателите трябва да имат предвид и наличното оборудване в класната 

стая или това, с което разполагат обучаемите в дома си. Подробен списък с фактори, които 

трябва да се вземат предвид при избора на онлайн обучителни ресурси, може да се намери в 

Наръчника за преподаватели по чужди езици на уебсайта на проекта (http://mall-

guide.eu/toolbox-for-sla-trainers/).  

В допълнение към тези фактори, преподавателите трябва да имат обективна представа и за 

своите технически умения, както и за оборудването, което имат на разположение при 

разработването на дигитални ресурси. Независимо, че платформите представени в настоящия 

наръчник са сред най-популярните и често използвани ресурси в онлайн обучението, 

изводите сочат, че създаването на нови обучителни материали винаги отнема много повече 

време и усилия, отколкото използването на вече готови материали.  Употребата на всички 

http://mall-guide.eu/toolbox-for-sla-trainers/
http://mall-guide.eu/toolbox-for-sla-trainers/
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ресурси, представени в настоящия документ изисква задължително интернет връзка и 

компютър/мобилно устройство. Преподавателите имат възможност да използват и 

уебсайтове за безплатно сваляне на снимки и видео материали, за да направят обучителните 

материали по-атрактивни.  

В този ред на мисли е необходимо да се подчертае, че почти цялото налично съдържание в 

интернет е обект на авторско право. Поради тази причина, не всеки свободно достъпен 

материал в мрежата може да се използва при създаването на Вашата платформа за обучение.  

Въпреки че онлайн ресурсите имат много важна роля при организацията на обучителния 

процес и неговата оптимизация, те очевидно не могат да заместят фигурата на 

преподавателя. Без значение дали дигиталните ресурси се използват в клас, за домашна 

работа или за самоподготовка, намесата на преподавател винаги е необходима – да подбере 

упражнения, да ги адаптира спрямо нуждите на целевата група и в идеалния случай да 

предостави и обратна връзка на обучаемите (чрез форми за обратна връзка или чрез 

комуникация във форуми, блогове, скайп, социални мрежи, или директно в клас). С с 

помощта на креативност и отделено време, могат да се намерят безброй начини за създаване 

на дигитални ресурси (самостоятелно или дори с помощта на обучаемите), които да обогатят 

обучителния процес и да повишат мотивацията на учащите.  
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