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1. Въведение 

През последните години академичните институции претърпяват значителни промени, 

които се дължат на глобализацията, социалната мобилност и най-вече на новите 

технологии (Moran et al. 2018). Тези промени само се ускориха поради пандемията 

COVID-19 (Tejedor et al. 2020), което принуди академичните институции да се доближат 

до концепцията за Университет 4.0. 

Концепцията за университет 4.0 и за образование 4.0 като цяло може да се счита за 

следващата стъпка в образованието, където цифровите технологии и 

персонализираните данни създават подходяща среда за образование, което е 

ориентирано към студента и позволява гъвкави, адаптивни и динамични начини на 

учене (Gueye & Exposito, 2020). 

Както беше споменато по-горе, новите технологии и пандемията COVID-19 мотивират (и 

принуждават) университетите да разработват иновативни програми, които съчетават 

онлайн и смесени начини на обучение с цел оптимизиране и подобряване на 

обучението на студентите (McGuinness & Fulton, 2019). Новите методики и технологии 

обаче не винаги гарантират, че обучението ще се подобри (Jonas-Dwyer, Pospisil, 2004). 

Ето защо е важно да се разработят насоки, които да помогнат на преподавателите и 

обучителите да прилагат успешно цифровизацията в учебните програми. Целта на 

настоящия документ е да: 

(1) проучи и анализира състоянието на цифровизацията и иновативните практики за 

автоматизация в страните партньори 

(2) представи контекстуален анализ на иновациита в образователните практики 

(3) определи нуждите и изискванията на целевите групи  

(4) очертае най-добрите практики във всяка страна партньор. 

(5) предостави насоки, които биха подпомогнали учителите и преподавателите 
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Документът е структуриран, както следва: Раздел 2 е посветен на документално 

проучване във всяка партньорска държава, което ще илюстрира състоянието на нещата, 

най-добрите практики и т.н. Следващият раздел е фокусиран върху анализа на 

отговорите от въпросника, който беше разработен в контекста на проекта. Насоките и 

препоръките са разгледани в последния раздел. 

Референции 

Moran, S., Berckhan, S., & Clarke, A. (2018 г., юли). Рамка за подпомагане на 

проектирането на цифрови инициативи в изследвания, базирани на социалните науки. 

In International Conference on Informatics and Semiotics in Organisations (Международна 

конференция по информатика и семиотика в организациите) (стр. 177-186). Springer, 

Cham. 

Gueye, M., & Exposito, E. (2020 г., октомври). Университет 4.0: Университет 4.0: 

парадигмата Индустрия 4.0, приложена в образованието. InIX Congreso Nacional de 

Tecnologíasen la Educación. 

Jonas-Dwyer, D., & Pospisil, R. (2004 г., юли). Ефектът на хилядолетието: последици за 

академичното развитие. InProceedings of the 2004 annual international conference of the 

Higher Education Research and Development Society of Australasia (HERDSA) (pp. 356-366). 

McGuinness, C., & Fulton, C. (2019). Цифрова грамотност във висшето образование: (1): 

Проучване на случай на ангажираност на студентите с електронни уроци чрез смесено 

обучение. Journal of Information Technology Education (Списание за образование в 

областта на информационните технологии): Innovations in Practice, 18, 001-028. 

Tejedor, S., Cervi, L., Pérez-Escoda, A., & Jumbo, F. T. (2020). Цифрова грамотност и висше 

образование по време на блокирането на COVID-19: Испания, Италия и Еквадор. 

Publications, 8(4), 48. 
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2. Преглед на литературата 

Раздел 2 на настоящия документ е разделен на следните подраздели: 

(а) Подобряване на цифровите и преподавателските умения и компетентности за 

цифровата трансформация 

(б) Нови тенденции, иновативни технологии и мултимедийно съдържание за бъдещото 

електронно обучение 

(в) Платформа за свободен достъп до курсовете на академичните среди 

В рамките на всеки подраздел се анализира и обсъжда технологичното ниво на всяка 

партньорска държава. 

a. Подобряване на цифровите и преподавателските умения и 

компетентности в светлината на цифровата трансформация 

Италия 

По време на изследването бяха събрани и анализирани значително количество 

информация и доклади, отнасящи се до висшите училища, процесите на онлайн 

обучение и тяхното адаптиране във висшите училища. Периодът на публикуване на 

информационните източници беше определен между 2016 и 2021 г. По-голямата част от 

тях представляват новини в онлайн медии, публични доклади, академични изследвания 

и проучвания, обхващащи основните теми на EDU-GATE на английски или италиански 

език.  

Основният регион, върху който е оказано въздействие, е италианският контекст и някои 

отношения със съседните страни в Югозападна Европа.  

Откритите доклади предоставиха обща информация за състоянието на цифровизацията 

във висшите учебни заведения, като идентифицираха нуждите и пропуските в онлайн 

обучението поради ограниченията, създадени от Covid-19. 

Цифрово образование: компютърната култура и цифровите умения са основни 

изисквания за ефективна роля и въздействие на услугите на ВУЗ-овете. Публичният и 
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частният сектор трябва да инвестират в насърчаване на развитието на уменията, тъй като 

те са определящи фактори за растежа, конкурентоспособността, създаването на 

обществена стойност и благосъстоянието на страната. Университетите и медиите трябва 

да допринасят за борбата с всички форми на цифрова неграмотност. 

Въпреки това при проучването на документи и доклади бяха направени няколко 

заключения: 

● Наличието на платформа за електронно обучение със свободен достъп, която лесно 

може да се адаптира към контекста на висшето образование, е от решаващо 

значение, тъй като образователната система на настоящите ВУЗ-ове се променя от 

традиционен към онлайн модел, ориентиран към студентите, особено в малките 

държавни университети, което позволява на преподавателите лесно да провеждат 

курсове, а на студентите да ги посещават без рискове и пътуване. 

● Преразглеждане на традиционните образователни парадигми с помощта на 

високотехнологичен подход, както е ясно определено в стратегиите "Образование 

4.0". 

● Необходимост от по-персонализирани инструменти за учене, които да позволят 

персонализиран начин на преподаване, за да се окаже по-добро въздействие върху 

учениците и да се постигнат лесно техните резултати. 

● Академичните преподаватели могат лесно да определят силните и слабите страни 

на учениците и да предоставят незабавна обратна връзка онлайн. 

● Предоставяне на възможност за електронно обучение в университетите и по всяко 

време с набор от инструменти за електронно обучение, които биха могли да 

насърчат дистанционното и самостоятелното обучение. 

● Инструменти за сътрудничество и ангажираност на обърнатото обучение за 

подобряване на смесеното обучение в академичните курсове. 

● Подтиква учениците да усвоят умения за управление на времето, организационни 

умения, умения за сътрудничество, умения за управление на времето, които са 

много необходими за тяхната работа по пътя напред. 
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● Подходящо онлайн и офлайн оценяване и по-лесно оценяване на проектите, 

задачите и работата на терен. 

● Инструментите, които дават възможност на учителите да играят ролята на 

фасилитатори за подобряване на учебните програми и резултатите от обучението, 

се фокусират и върху умения, включващи решаване на проблеми, критично мислене, 

креативност, управление на хора, работа в екип и сътрудничество, емоционална 

интелигентност, преценка и вземане на решения, ориентация към услугите, водене 

на преговори и когнитивна гъвкавост. 

● Висшите учебни заведения трябва да разполагат с модерен и актуализиран 

технически персонал, който да подпомага преподавателите и да се фокусира върху 

тяхното обучение за изграждане на цифрови умения. 

● В университетите, колежите и висшите учебни заведения трябва да бъдат въведени 

технологични класни стаи, за да се осигурят успешни възпитаници за цифровите 

образователни системи. Това може да даде възможност за създаване на богата на 

технологии учебна програма, която да трансформира подхода към обучението и да 

подобри опита на студентите. 

● Академичните преподаватели трябва да са наистина отворени към използването на 

иновативни инструменти за подобряване на познавателните способности на 

студентите. Те трябва да се адаптират към персонализираните адаптивни техники за 

по-интелигентен подход към обучението, за да направят целия процес забавен и 

интересен. 

● Ръководене на инициативи и проекти в областта на образователните иновации, като 

проектира и разработва нови практики, методологии и приложни технологии. 

● Разработване на методологии и механизми за оценка, които позволяват на 

дизайнерите и преподавателите на учебно съдържание да използват технологиите 

и новите педагогически процедури, за да предоставят правилните иновативни 

решения, особено за инженерните програми. 
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● Необходимо е да се изградят референтни рамки, които да ръководят проектантите 

по време на процесите на разработване и прилагане на учебното съдържание. 

В Италия за периода преди пандемията само 51% от хората на възраст 16-74 години са 

имали поне основни цифрови умения, но този процент се е увеличил до 51% през 2020 

г., което все още е по-ниско от средното за ЕС ниво от 58%.  

В съответствие с това, за да се подкрепи социалното и икономическото развитие, 

постигнато чрез цифровата трансформация на страната, целите на стратегията са: 

● преодоляване на  културното цифрово разделение, засягащо италианското 

население, чрез подкрепа на реалното цифрово приобщаване; 

●подпомагане на развитието на електронни умения през целия цикъл на висшето 

образование и обучение; 

● насърчаване на  развитието на ключови компетентности за бъдещето и 

увеличаване на процента на специалистите по ИКТ, особено в областта на новите 

технологии; 

● гарантиране, че цялото работещо население има основни цифрови умения за новите 

нужди и начини на работа. 

По отношение на използването на цифрови инструменти по време на уроците се 

наблюдава значително сближаване на резултатите на Италия със средните за ЕС. По 

отношение на използването на лични устройства обаче бихме искали да посочим по-

ниския брой при използването на смартфони за образователни цели в сравнение със 

средното за Европа. 

Нивото на сигурност при използването на цифрови технологии също е в съответствие 

със средното за Европа. Според резултатите от "Постоянната обсерватория за цифрови 

училища" на Министерството на образованието 78,34% от училищата изпълняват 

образователни проекти за развитие на цифрови умения, а 86,44% от училищата 

изпълняват проекти за цифрово гражданство. 
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Въпреки това, както показва докладът на мрежата "Евридика" "Цифрово образование в 

училищата в Европа" (септември 2019 г.), липсата на структурирана система за оценка и 

сертифициране на цифровите умения остава критичен проблем, който обаче е общ и за 

други големи европейски държави. 

Що се отнася до обучението на учителите, броят на италианските учители, обучени в 

използването на цифрови технологии и техните приложения, е по-висок от средния за 

Европа. Въпреки това съществува широка нужда от обучение по ИКТ: италианските 

учители, които се чувстват уверени в използването на цифрови инструменти, са малко 

под средното европейско равнище. 

Тези данни се потвърждават и от проучването TALIS 2018 на ОИСР, от което става ясно, 

че обучението по ИКТ е една от темите за професионално развитие, от които учителите 

имат най-голяма нужда (17% в Италия срещу 18% средно за ОИСР). 

Освен това проучването на ОИСР "Измерване на иновациите в образованието" за 2019 

г. показва, че в Италия има умерено ниво на иновации в учебните практики, което е 

малко под средното за ОИСР. Италианският темп на растеж е по-висок от средния за 

ОИСР по отношение на индексите, свързани с образователните ресурси и ИТ 

инструментите, използването на ИКТ в преподаването и използването на активни 

учебни практики в научните дисциплини. Важно е да се подобрят процесите на 

обучение на преподавателите, които все още са по-силно обвързани с традиционните 

методологии, особено в университетите. 

Липсата на цифрови умения, както основни, така и напреднали, води до намалена 

наличност и използване на онлайн услуги. Следователно е необходимо да се увеличат 

ресурсите на училищната и университетската система, така че цифровите умения да се 

превърнат в основен елемент за цифровата трансформация на публичния и частния 

сектор. През 2018/2019 г. в сектора на информационните и комуникационните 

технологии (ИКТ) се провеждат 320 курса на обучение (CdS) от общо 10 260. Почти няма 

курсове за обучение, които да интегрират ИКТ и специфични области на знанието; 

търсенето на степени за професионално обучение е много слабо. Въпреки че броят на 

записалите се показва положителна тенденция на постоянен растеж, разликата между 
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завършилите и търсенето на пазара на труда е много голяма. Според оценките на 

"Обсерваторията на цифровите умения" за 2019 г. в сектора на информационните и 

комуникационните технологии има недостиг на около 15000 дипломирани 

специалисти. Следва да се подчертае и необходимостта от насърчаване и подпомагане 

на жените да предприемат обучение в техническите сектори и сектора на ИКТ, за да се 

осигури приобщаващо и разнообразно развитие на нашето общество. 

Що се отнася до ИТ средата извън специализираните ЦДО, ИТ културата отсъства от 

обучението в 60 % от бизнес ЦДО и в 70 % от хуманитарните ЦДО. Независимо от 

академичната/дисциплинарната област на тези курсове, при оценката на съдържанието 

ИТ областта обхваща 7% от курсовете по математика, физика, статистика, 3,4% от тези 

по бизнес, 10% от тези по цифрови комуникации и 2% от всички останали научни, 

хуманитарни и правни курсове. 

В момента предлагането на курсове, произтичащо от анализа на уебсайтовете на 

различни италиански университети, показва, че въпреки че много програми са насочени 

към чуждестранни студенти, официално не се споменават смесени или изцяло онлайн 

такива.  

Само 4 частни университета декларират, че са възприели дигитално образование и то 

предимно на италиански език. 

Пропуски, установени в литературата 

В Италия все още има няколко непосредствени предизвикателства, които трябва да 

бъдат посрещнати. Наредбите относно учебното време, социалното дистанциране в 

университетския кампус, новото разположение на класните стаи и лабораториите 

поради стандартите за капацитет на Covid-19, изпитите и стипендиите трябва да бъдат 

адаптирани в кратки срокове, като се има предвид необходимостта студентите да учат 

безопасно. На много места преподавателите все още трябва да усъвършенстват 

уменията си, за да се възползват от новата учебна среда. 

Ясно е, че бъдещето на висшето образование трябва да се преосмисли в много 

отношения. Международното и многостранното сътрудничество в рамките на сектора 
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на висшето образование, както и с политиците, общностите и други заинтересовани 

страни, ще трябва да се увеличи и укрепи. 

Латвия 

Обобщение на източниците, свързани с висшите учебни заведения в Латвия 

Анализът на настоящата ситуация в Латвия показва, че през 2019 г. 42% от населението 

на страната е притежавало ниски цифрови умения (Fuller, 2020). Нивото на цифровите 

умения в Латвия е едно от най-ниските в ЕС - само 48 % от хората имат основни цифрови 

умения (ОИСР, 2019 г.; Fuller, 2020 г.). Латвия няма цялостна визия за подготовката на 

учителите за работа в цифрова учебна среда (Spridzans & Dzerviniks, 2019; 2021). В Латвия 

се използват твърде общи критерии за оценка на цифровите компетентности на 

учителите съгласно съществуващото законодателство (Spridzans & Dzerviniks, 2019; 

2021). Въпреки че целите на цифровото обучение присъстват в различни политически 

планове, няма стратегия или рамка за оценка на цифровите умения, а системата за 

образователен мониторинг също е нередовна (Fuller, 2020). Наличието на технологични 

решения и професионалната квалификация на учителите също са от съществено 

значение за успешното прилагане на дистанционното обучение (Kudeikina et al., 2021). 

Един от основните недостатъци е липсата на цифрови умения у учителите и 

невъзможността да се съчетаят традиционните методи на преподаване с 

дистанционното обучение (Centre for European Policy Studies, 2019). Съществува 

необходимост от курсове за обучение на работното място, които да подобрят уменията 

и компетенциите на преподавателите относно възможностите за използване на 

материали със свободен достъп, персонални смарт устройства за обучение и подготовка 

на учебно съдържание, подходящо за смарт устройства (Spridzans & Dzerviniks, 2019; 

2021). Изследвания показват, че има нужда от дългосрочен мониторинг на проведените 

дейности за развитие на цифровите умения (Prudņikova, 2021). Данните от 

Международното изследване на преподаването и ученето (TALIS) показват, че ~77% от 

учителите са включили "използването на ИКТ за обучение" в последните дейности за 

професионално развитие; въпреки това само 48% се чувстват "добре или много добре 

подготвени" за използването на ИКТ в преподаването, а 23% съобщават за висока 
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степен на необходимост от по-нататъшно професионално развитие (OECD, 2020a). За да 

могат учителите да осъзнаят нивото на своите цифрови умения и компетентности, да 

бъдат мотивирани да използват интерактивни цифрови инструменти за обучение, да 

разработват електронни курсове и да повишават по-редовно своята цифрова 

компетентност, би било полезно да се използва например Рамката за цифрова 

компетентност на преподавателите.1 (Spridzans & Dzerviniks, 2019; 2021).  

Обобщение на източниците, свързани с висшите учебни заведения в балтийските и 

скандинавските страни 

Според ОИСР (2019 г.) скандинавските страни заемат челно място по отношение на 

достъпа и използването на ИКТ (вж. фигура 1а). Ситуацията в балтийските държави е 

различна. Естония, подобно на скандинавските страни, има значително ниво на 

използване на интернет. За разлика от тях Латвия и Литва се нареждат под средното 

ниво за ОИСР по отношение на достъпа до интернет (ОИСР, 2019 г.). По отношение на 

цифровизацията докладът "Индекс на цифровата икономика и общество" (DESI) (вж. 

фигура 1б) класира Дания, Финландия и Швеция на първо място, следвани плътно от 

Естония (Европейска комисия, 2021 г.; Скандинавски съвет, 2021 г.). Литва е малко по-

високо от средното ниво за ЕС; Латвия е дори под средното ниво. Норвегия и Исландия 

не са включени в доклада, тъй като не са държави - членки на ЕС. Тези резултати могат 

да обяснят и защо Северният регион е бил по-добре подготвен за пандемията от COVID-

19, тъй като държавите от този регион са разработили стратегия за цифрово 

образование преди пандемията (Nordic Council, 2021). Понастоящем Естония е на първо 

място, а Финландия - на трето място по отношение на цифровизацията на 

образованието в европейските държави въз основа на проучване, проведено от 

Центъра за европейски политически изследвания (Information Technology Foundation for 

Education, 2019; Otsmaa, 2020). Историята и споделената идентичност на Естония със 

скандинавските страни, особено с Финландия, са много силни и след обявяването на 

независимостта си Естония получи значителна подкрепа от Финландия под формата на 

                                                      
1 Рамка за дигитална компетентност за преподаватели (DigCompEdu) - 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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експертни знания и икономически инвестиции, които помогнаха за разработването на 

стратегията ѝ за цифровизация (OECD, 2020b). 

В Литва ситуацията с цифровизацията на образованието е като в Латвия. Според 

резултатите от различни проучвания, проведени в Литва, почти една трета от 

преподавателите (особено по-възрастните) не са имали никакъв опит с 

дистанционно/отдалечено обучение преди пандемията (Bilbokaite-Skiauteriene & 

Bilbokaite, 2021; Miseviciene et al., 2021). 

 

  

a)                                                                                         b) 

Фигура 1а) Използване на интернет и достъп до него (ОИСР, 2019 г.); б) Индекс на цифровата икономика 

и общество в държавите - членки на ЕС, през 2021 г. (Европейска комисия, 2021 г.) 

На преподавателите им липсваше подкрепа от страна на ръководството, подходяща 

материална база, обучение и време за подготовка на дейностите, както и ниско 

самочувствие и мотивация за активно участие в дистанционното обучение, а за много 

от тях този нов опит създаваше несигурност и напрежение (Bilbokaite-Skiauteriene & 

Bilbokaite, 2021). Бяха идентифицирани и няколко важни проблема, например 

необходимостта от увеличаване на финансирането на университетите за създаване 

и/или модернизиране на виртуални среди, необходимостта от отворени ресурси и 

липсата на съвременни методи на преподаване за дистанционно обучение (Centre for 

European Policy Studies, 2019; Spurga&Žaleniene, 2021). Трябва да се направят и 

подобрения в съществуващото законодателство, за да се подкрепи използването на 

технологии в моделите на обучение във висшето образование (Spurga&Žaleniene, 2021). 
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Естония се е превърнала в модел за цифрово образование и разполага с няколко 

решения за пълноценна подкрепа на дистанционното обучение (Education Estonia, 

2020). Ето защо преминаването към дистанционно обучение никога не е било проблем 

в Естония (Weale, 2020; Diplomatisches Magazin, 2021). През 1997 г. е стартиран проектът 

Tiger Leap за осигуряване на компютри и достъп до интернет за училищата и 

жизненоважно цифрово обучение за учителите (Weale, 2020). През 2014 г. Естония 

инициира стратегия за учене през целия живот (2014-2020 г.), в която цифровата 

компетентност на гражданите и необходимостта от непрекъснато актуализиране на 

цифровите умения са приоритет (това до голяма степен се отнася и за учителите и 

учениците (Mukan et al., 2019; Education Estonia, 2020; European Commission, 2020). В 

Естония във всяко училище има ИТ инженер, който отговаря за насърчаването на 

учителите да използват цифрови технологии, разпространява добри практики, 

организира обучението на учителите, наблюдава и анализира резултатите от 

използването на ИКТ в учебния процес (Mukan et al., 2019; Weale, 2020). В 

образованието широко се използват множество интелигентни решения: цифрови бази 

данни и учебници, електронни учебни материали, цифрови дневници, цифрови оценки 

и различни приложения (Education Estonia, 2020). От 2013 г. моделът за оценяване на 

дигиталната компетентност на учителите е интегриран в професионалните стандарти на 

учителите (Mukan et al., 2019). Учителите се насърчават да получават сертификати от 

международни програми за сертифициране, напр. европейски лиценз за управление на 

компютър или европейски педагогически лиценз за ИКТ (Mukan et al., 2019). Друга 

тенденция в Естония са масовите отворени онлайн курсове (MOOC). Броят на 

електронните курсове във висшите учебни заведения в Естония нараства бързо (Varendi 

et al., 2018). За да подкрепи образователните системи на други държави по време на 

пандемията, Естония сподели безплатно всички свои цифрови образователни 

инструменти (https://education-nation.99math.com/) (Education Estonia, 2020). Освен 

това компаниите подкрепиха училищата и университетите по време на пандемията, 

като организираха безплатни уебинари за преподавателите, за да постигнат възможно 

най-добри резултати (Otsmaa, 2020). 

https://education-nation.99math.com/
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Във Финландия няма политика за обучение на учителите по отношение на цифровите 

умения, а университетите имат висока степен на автономност при изготвянето на 

учебните си програми (Lisborg et al., 2021). През 2016 г. в университетите беше въведено 

проследяване на кариерата с цел подобряване на качеството на обучението, а през 2018 

г. бяха предложени изменения в закона за висшето образование, които да позволят 

предоставянето на модули като непрекъснато професионално развитие (Jansons & Rivza, 

2019). Въпреки това цялостната нормативна уредба е насочена главно към 

цифровизацията на образованието в началните и средните училища; поради това 

цифровите формати на обучение (напр. MOOC) не са широко приети в университетите. 

Това обяснява относително по-ниския резултат на институциите в областта на 

цифровото обучение (Centre for European Policy Studies, 2019). Предприети са няколко 

проекта за насърчаване на цифровизацията в учебната среда, мобилното обучение и 

използването на цифрови материали (Anthony et al., 2019). Въпреки това, въпреки 

разработването на цифрови материали и онлайн обучение, няма достатъчно 

доказателства за това доколко широко такова обучение се приема от университетите 

(Centre for European Policy Studies, 2019). 

В Дания използването на ИКТ във висшето образование вече е в центъра на 

политическия дневен ред през 2007 г. (Tømte et al., 2019). Цифровите технологии са 

включени за първи път в учебната програма за обучение на учители през 1991 г. (Lisborg 

et al., 2021). От 2020 г. описанието на цифровите компетентности в учебната програма 

за обучение на учители се състои от практически умения, продуктивни, творчески и 

критични компетентности (Lisborg et al., 2021). Техническото, социалното и критичното 

разбиране на технологиите е задължително в обучението по педагогика (Lisborg et al., 

2021). Съществува и общо търсене на учители, които да развиват допълнително умения 

за дигитално обучение (Lisborg et al., 2021).  

Норвегия работи за цифровизацията на висшето образование от няколко години, но 

университетите са изпитали по-малко правителствено влияние по отношение на 

процесите на цифровизация, отколкото например в Дания (Tømte et al., 2019; Blikstad-

Balas et al., 2022). В Норвегия дигиталната компетентност се счита за основна 
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образователна компетентност от 2006 г. насам и е интегрирана във всички предмети и 

нива на обучение на учителите (Ottestad et al., 2014; Lisborg et al., 2021; Blikstad-Balas et 

al., 2022). Бъдещите педагози придобиват дигитални компетентности, свързани с 

използването на конкретни дигитални технологии, дидактически дигитални 

преживявания и тематични дигитални компетентности, насочени към информираност 

за източниците, защита на личните данни, авторски права, учене чрез игри и други. 

(Almås et al., 2021). Въпреки че дистанционното обучение играе важна роля в 

инициативите на националната политика (Laterza et al., 2020; Tømte et al., 2020), 

норвежките учители също не са подготвени да преминат към дистанционно обучение, 

въпреки добрата технологична инфраструктура и значението на дигиталните 

компетентности по предмети (Almås et al., 2021; Blikstad-Balas et al., 2022). Те обаче са 

умерено подготвени да използват различни цифрови инструменти и желаят да направят 

онлайн обучението полезно за себе си и за своите ученици (Blikstad-Balas et al., 2022).  

Швеция е в челните редици на технологичното развитие и в контекста на висшето 

образование (Barman et al., 2019; Centre for European Policy Studies, 2019). Швеция също 

така има дълга традиция в дистанционното обучение (Barman et al., 2019), за да 

достигне до студенти, които живеят в отдалечени райони, и до хора на различни етапи 

от живота и кариерата си (Tømte et al., 2020). Също така по време на пандемията се 

наблюдава ръст на МООК (Laterza et al., 2020). Въпреки това не съществува цялостна 

стратегия за цифровизация на висшето образование (Tømte et al., 2020). Цифровите 

умения са интегрирани в учебната програма като общонационален учебен резултат за 

началните и средните училища, за да се засилят цифровите компетентности, 

информационната грамотност и способността за критично мислене (Европейска 

комисия, 2020). Наредбата за висшето образование, която регламентира обучението на 

учителите, описва само националната цел и структура, но не и съдържанието на 

учебната програма; следователно необходимостта учителите да придобият цифрови 

компетентности е по-малко ясно изразена (Lisborg et al., 2021).  

В Исландия университетите работят по прилагането на цифровизацията на висшето 

образование (Специалната група за цифровизация в областта на признаването, 2020 г.). 
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Исландия е на по-високо ниво от средното за ОИСР по отношение на цифровите 

устройства, с които разполагат училищата, но техническите и педагогическите умения 

на учителите за интегриране на технологиите са доста ниски (ОИСР, 2020c; 2021). В 

Исландия 46 % от учителите са имали "използване на ИКТ за преподаване", включено в 

официалното им образование или обучение; само 26% обаче са били "добре 

подготвени за използване на ИКТ за преподаване" (ОИСР, 2020d; 2021). 

Допълнителното финансиране на университетите се предоставя за преодоляване на 

недостига на учители (ОИСР, 2021). Новата 10-годишна политика "Иновативна 

Исландия", стартирала през 2019 г., има за цел да подготви страната за технологичните 

промени и свързаните с тях икономически и обществени предизвикателства. 

Правителственият план за действие за Четвъртата индустриална революция включва 

обучението за възрастни сред основните си стълбове (Правителство на Исландия, 

2019г.). Планът включва три общи цели: опростена система за продължаващо обучение, 

подобряване на информацията за обучението и укрепване на връзките между 

обучението за възрастни и образователната система чрез разработване на схеми за 

оценка на уменията (ОИСР, 2021 г.).  

Установени пропуски или основни заключения 

Анализът на съществуващата ситуация в Латвия, балтийските (Естония, Литва) и 

скандинавските региони (Финландия, Дания, Норвегия, Швеция и Исландия) по 

отношение на цифровизацията на висшето образование позволява да се заключи, че 

нивото на цифровизация и повишаването на цифровите умения и компетенции на 

преподавателите се различават значително. Всички страни могат да бъдат разделени на 

две групи: 

1. държави с по-слабо развита цифровизация и ниско ниво на цифрови умения 

(Латвия и Литва); 

2. страни с висока степен на цифровизация на всички нива на образование (Естония 

и скандинавските страни). 
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Резултатите от изследването позволяват да се заключи, че осигуряването на достатъчно 

цифрови умения за академичния състав е съществен фактор в цифровата ера. В Латвия 

дистанционното обучение може да се счита за иновация, а технологичните решения в 

образованието ще продължат да се развиват, поради което е необходимо да се 

разработи и подходяща законодателна рамка (Kudeikina et al., 2021). Понастоящем 

дейностите за развитие на цифровите умения не се наблюдават в дългосрочен план 

(Prudņikova, 2021) и не е ясно дали курсовете, предлагани на учителите, са променили 

учебния процес. В Латвия съществуващите нормативни актове включват твърде неясни 

и обобщени критерии за оценка на цифровите компетентности на учителите (Spridzans 

& Dzerviniks, 2019; Fuller, 2020). Като цяло се наблюдава положителна тенденция за 

нарастване на цифровите умения сред академичния състав от началото на пандемията 

на COVID-19. Повишили са се компетенциите за използване на платформи за управление 

на обучението, осигуряване на дистанционно обучение и провеждане на онлайн лекции 

(Spridzans & Dzerviniks, 2021). Въпреки че преподавателите все още се чувстват 

некомфортно по време на онлайн уроци поради психологически притеснения, ниска 

самоувереност в ИТ компетентността си при използването на онлайн инструменти и др. 

(Spridzans & Dzerviniks, 2021). Като се има предвид бързото развитие на технологиите, 

дейностите за развиване на дигитална компетентност трябва да се провеждат по-

редовно, критериите за оценка на компетентността трябва да бъдат унифицирани, а 

педагозите да бъдат насърчавани да участват в онлайн курсове за развитие на дигитална 

компетентност (Spridzans & Dzerviniks, 2019). По време на развитието на дигиталната 

компетентност на учителите следва да се обърне специално внимание на аспектите на 

педагогиката и взаимодействието и интеграцията на технологиите, за да се подготви 

високоинтерактивно и смислено учебно съдържание (Spridzans & Dzerviniks, 2021).  

Референции 

Almås A.G., Bueie A.A., Aagaar, T. (2021). От дигитална компетентност към професионална 

дигитална компетентност: Опитът на студентите-учители и размислите им за това как 

педагогическото образование ги подготвя за професионалния живот. Nordic Journal of 

Comparative and International Education, Vol. 5 No. 4, pp.70-85. 



 

21 
 

Anthony S., Guðmundsdóttir, A.G., Kuokkanen, M., Sandell, S., Skoglöf, M., Størset, H., 

Valgeirsdóttir, H. (2019). Основни цифрови умения за възрастни в скандинавските страни. 

Достъпно на адрес http://norden.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1426282/FULLTEXT01.pdf 

Barman L., McGrath C., Stöhr C. (2019). Висшето образование: безплатно, за всички, 

реално? Масовите отворени онлайн курсове (MOOCs) и отговорният университет 

(Massive Open Online Courses (MOOCs) and the Responsible University): История и 

създаване на рационалности за MOOC инициативи в три шведски университета. The 

Responsible University, pp. 117-143. 

Bilbokaite-Skiauteriene I., Bilbokaite R. (2021). Предизвикателствата на дистанционното 

обучение по време на пандемията COVID-19: контекстът на мненията на литовските 

учители в предучилищна възраст. Society: "Връзки с обществеността", София, 2016 г. 

Integration. Education, Volume V, pp. 41-52. 

Blikstad-Balas M., Roe A., Dalland C.P., Klette K. (2022). Домашно обучение в Норвегия по 

време на пандемията - дигитално обучение с неравен достъп до квалифицирана помощ 

вкъщи и неравностойни възможности за обучение, предоставяни от училището. Primary 

and Secondary Education During Covid-19, pp.177-201. 

Централно статистическо бюро. (2020). Desmit gados interneta pieejamība 

mājsaimniecībās pieaugusi par 30 %. (на латвийски език). Достъпно на адрес 

https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/informacijas-tehn/interneta-lietosana/preses-

relizes/2182-iedzivotaju-interneta 

Център за европейски политически изследвания (2019 г. ). Индекс на готовността за 

цифрово учене през целия живот (Index of Readiness for Digital Lifelong Learning): 

Промяна в начина, по който европейците повишават уменията си. Достъпно на адрес 

https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/11/Index-of-Readiness-for-Digital-Lifelong-

Learning.pdf 

DiplomatischesMagazin (2021). Цифрово обучение в Естония. Достъпно на адрес 

https://www.diplomatisches-magazin.de/en/article/digitale-nachhilfe-made-in-estland/ 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1426282/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1426282/FULLTEXT01.pdf
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/informacijas-tehn/interneta-lietosana/preses-relizes/2182-iedzivotaju-interneta
https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/informacijas-tehn/interneta-lietosana/preses-relizes/2182-iedzivotaju-interneta


 

22 
 

Образование Естония (2020 г.). Как Естония се превърна в нов модел за подражание в 

областта на цифровото образование? Достъпно на адрес 

https://www.educationestonia.org/how-did-estonia-become-a-new-role-model-in-digital-

education/ 

Европейска комисия (2020 г.). Иновации и цифровизация. Доклад на работната група за 

професионално образование и обучение (ПОО) към ET 2020. Люксембург: Служба за 

публикации на Европейския съюз. 

Европейска комисия (2021 г.). Въпроси и отговори: Въпроси: Индекс на цифровата 

икономика и общество (DESI) 2021 г. Достъпно на адрес 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_5483 

FITech (n.d.). За учители. Достъпно на адрес https://fitech.io/en/about-fitech/for-teachers/ 

Fuller A. (2020). Повишаване на равнището на цифровите умения: въпрос на 

образование или обучение? Сравнителен анализ на политиката на Естония и Латвия. 

Достъпно на адрес 

https://www.researchgate.net/publication/343254944_Increasing_Digital_Skills_Levels_an_

Education_or_a_ 

Training_matter_A_Comparative_Policy_Analysis_of_Estonia_and_Latvia 

Правителство на Исландия (2019 г.). Исландия и четвъртата индустриална революция. 

Достъпно на адрес https://www.government.is/library/01-Ministries/Prime-Ministrers-

Office/Fjorda-idnbyltingin-skyrsla-enska_HQ.pdf  

Huhtanen A. (2020). Как да започнем да преподаваме онлайн? Шест стъпки от нулата до 

онлайн обучението. Достъпно на адрес https://fitech.io/en/how-to-get-started-with-

online-teaching-six-steps-from-zero-to-online/ 

Фондация за информационни технологии в образованието (2019 ). Естония не. 1 в 

Европа по отношение на цифровото обучение в първата по рода си класация за 

цифровите умения в ЕС. Достъпно на адрес https://www.hitsa.ee/about-us/news/estonia-

no-1-for-digital-learning 

https://fitech.io/en/about-fitech/for-teachers/
https://www.researchgate.net/publication/343254944_Increasing_Digital_Skills_Levels_an_Education_or_a_
https://www.researchgate.net/publication/343254944_Increasing_Digital_Skills_Levels_an_Education_or_a_
https://fitech.io/en/how-to-get-started-with-online-teaching-six-steps-from-zero-to-online/
https://fitech.io/en/how-to-get-started-with-online-teaching-six-steps-from-zero-to-online/
https://www.hitsa.ee/about-us/news/estonia-no-1-for-digital-learning
https://www.hitsa.ee/about-us/news/estonia-no-1-for-digital-learning


 

23 
 

Jansons E., Rivza B. (2019). В очакване на Индустрия 4.0: Трансформация на висшето 

образование в балтийските страни и Финландия. Research For Rural Development 

(Изследвания за развитие на селските райони), том 2, стр. 146-152. 

Joshi M.S. (2021). Холистичен дизайн на онлайн програми за придобиване на степен във 

висшето образование - проучване на случай от Финландия. International Journal of 

Educational Management. https://doi.org/10.1108/IJEM-12-2020-0588 

Kazaine I. (2017). Оценка на качеството на материалите за електронно обучение. 

Сборник с доклади от 11-та международна научно-практическа конференция "Околна 

среда. Технологии. Ресурси", Резекне, Латвия, том II, стр. 74-77 

Kudeikina I., Zīvarts J., Mihailovs I.J. (2021). Предизвикателствата пред висшето 

образование в контекста на дистанционните изследвания: Правно регулиране и 

практика. Общество. Интеграция. Education, Volume 1, pp.374-383. 

Laterza V., Tømte C, Pinheiro R. (2020). Цифрови трансформации със "скандинавски 

характеристики"? Последни тенденции в цифровизацията на преподаването и ученето 

в скандинавските висши училища. Nordic Journal of Digital Literacy, том 15, стр. 225-233. 

Латвия е студентска организация. (2020). Par attālinātāmstudijām Covid-19 krizlaikā. 

Aptaujasrezultātuapkopojums (на латвийски език). Достъпно на адрес 

https://www.lsa.lv/wp-content/uploads/2020/04/Par-attalinatam-studijam-Covid-19-krizes-

laika.pdf 

Lisborg S., Händel V.D., Schrøder V., Rehder M.M. (2021). Дигитални компетентности в 

обучението на учители в скандинавските страни: разширяваща се програма. Nordic 

Journal of Comparative and International Education, Vol. 5 No. 4, pp. 53-69. 

Miseviciene R., Rimavicius V., Makackas D. (2021). Преход към онлайн образование: 

Изследване на предизвикателствата пред видеообучението по време на пандемията 

Covid 19. Society: "Еразъм", София, 2013 г. Integration. Education, Vol. V, pp. 170-178. 

Mukan N., Noskova M., Zinchuk I. (2019). Развитие на дигиталната компетентност на 

учителите: Естонската държавна политика в тази област. Comparative Professional 

Pedagogy, Vol. 9 No. 1, pp. 26-32. 

https://www.lsa.lv/wp-content/uploads/2020/04/Par-attalinatam-studijam-Covid-19-krizes-laika.pdf
https://www.lsa.lv/wp-content/uploads/2020/04/Par-attalinatam-studijam-Covid-19-krizes-laika.pdf


 

24 
 

Северен съвет (2021 г.). Скандинавският регион може и трябва да играе водеща роля в 

цифровото развитие на Европа. Достъпно на адрес 

https://www.norden.org/en/news/nordic-region-can-and-should-play-leading-role-europes-

digital-development 

ОИСР (2019 Г.). Как се живее в цифровата ера?: Възможности и рискове от цифровата 

трансформация за благосъстоянието на хората, Издателство на ОИСР, Париж.  

ОИСР (2020a), Ръководство на ОИСР за прилагане на стратегията за уменията в Латвия: 

Изготвяне на насоки за развитие на образованието в Латвия за периода 2021-2027 г., 

OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris. 

ОИСР (2020б). Проучване на случай: Естонската информационна система за 

образованието (EHIS). Укрепване на управлението на системите за квалификация: Уроци 

от шест държави от ОИСР, Издателство на ОИСР, Париж. 

ОИСР (2020c). Обучението на учителите и използването на информационни и 

комуникационни технологии в условията на кризата COVID-19. Teaching in Focus, № 35, 

Издателство на ОИСР, Париж. 

ОИСР (2020d). Училищно образование през COVID-19: Бяха ли готови учителите и 

учениците? Исландия. Достъпно на https://www.oecd.org/education/Iceland-coronavirus-

education-country-note.pdf  

ОИСР (2021 Г.). Икономически проучвания на ОИСР: Исландия 2021 г., Издателство на 

ОИСР, Париж. 

Otsmaa S. (2020). Естония предлага безплатно своите решения за цифрово образование 

в подкрепа на други държави. Достъпно на адрес https://www.hm.ee/en/news/estonia-

offers-its-digital-education-solutions-free-support-other-countries 

Ottestad G., Kelentrić M., Guðmundsdóttir G. (2014). Професионална дигитална 

компетентност в обучението на учители. Nordic Journal of Digital Literacy, том 9, стр. 243-

249. 



 

25 
 

Prudņikova I. (2021). Дигитални умения за педагози и родители в контекста на 

висококачественото образование. Общество. Интеграция. Education, Vol. 1, pp.185-194. 

Skvorcovs A., and Graurs I. (2018). Подобряване на качеството на курсовете за 

дистанционно обучение в Латвия. Сборник с доклади от 10-ата международна 

конференция по образование и нови технологии за обучение (EDULEARN18), 2-4 юли 

2018 г., Палма, Испания. pp. 4733-4740 

Smidt H. (2020). Политически документ "Насърчаване на цифровия преход чрез учене 

през целия живот": Скандинавски инициативи. Достъпно на адрес 

https://nordicengineers.org/wp-content/uploads/2020/09/ane-nordiclll-policypaper-

220920.pdf 

Spridzans M., Dzerviniks J. (2019). Pedagogu digitālās kompetences pilnveides aktualitāte (на 

латвийски език). Society. Integration. Education, Vol. V, pp. 513-524. 

Spridzans M., Dzerviniks J. (2021). Въздействие на Covid-19 върху обучението на 

граничарите в Латвия, Литва, Естония и Финландия. Общество: "Гранична полиция", 

София, 2013 г. Integration. Education, Volume V, pp. 209-220. 

Spurga S., Žaleniene I. (2021) Променящата се роля на университетите в литовското 

общество. In: van't Land H., Corcoran A., Iancu DC. (eds) The Promise of Higher Education 

(Обещанието на висшето образование), стр. 227-232. 

Специалната група за цифровизация в областта на признаването (2020 г.). 

Дигитализация при признаването. Достъпно на адрес https://norric.org/wp-

content/uploads/NCM-Report-on-Digitalization-in-Recognition.pdf 

Tømte C.E., Fossland T., Aamodt P.O., Degn L. (2019). Digitalisation in higher education: 

mapping institutional approaches for teaching and learning (Цифровизация във висшето 

образование: картографиране на институционалните подходи за преподаване и учене), 

Quality in Higher Education (Качество във висшето образование), том 25, № 1, стр. 98-114. 

Tømte C.E., Laterza V., Pinheiro R.T. , Avramovic A. (2020). Съществува ли скандинавски 

модел за MOOCs? Разбиране на явлението MOOC в Дания, Норвегия и Швеция. Nordic 

Journal of Digital Literacy, том 15, № 4, стр. 234-245. 

https://norric.org/wp-content/uploads/NCM-Report-on-Digitalization-in-Recognition.pdf
https://norric.org/wp-content/uploads/NCM-Report-on-Digitalization-in-Recognition.pdf


 

26 
 

Varendi M., Villems A., Pilt L., Plank T., Kusmin M. (2018). Управление на качеството на 

електронните курсове - процес, подпомагащ развитието на цифровата култура във 

висшето образование. Естонският случай. Достъпно на адрес 

https://www.eua.eu/resources/publications/785:quality-management-of-e-courses-

process,-supporting-development-of-digital-culture-in-higher-education-estonian-case.html 

Weale (2020). Уроци от Естония: защо тя е отличничка в цифровото обучение по време 

на Covid. Достъпно на адрес https://www.theguardian.com/world/2020/oct/30/lessons-

from-estonia-why-excels-digital-learning-during-covid 

България 

По време на проучването бяха открити значителна информация и доклади относно 
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От събраните източници бяха направени няколко заключения: 

 Учителите и преподавателите трябва да подобрят цифровите си умения - това ще 

им помогне да използват по-добре софтуерните програми, а също така ще им 

помогне да водят часовете си по по-ефективен и ефикасен начин. 

 Въпреки че повечето от студентите в университетите са компютърно грамотни, те 

се нуждаят от ръководство и/или обучение, за да могат да използват по-добре 

софтуерните програми и платформи, използвани от техния университет. 

 Необходимо е да се подобрят знанията за това как да се адаптира и променя 

съдържанието на курсовете, за да се отговори по-добре на спецификата на 

цифровото образование.  

 Необходимо е да се придобият умения за взаимодействие и комуникация в 

онлайн класовете, за да се ангажират по-добре учениците и да се преподава по-

ефективно.  
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Регионът, който беше определен, беше Източна Европа, но бяха намерени само няколко 

източника на английски език. Намерените доклади предоставяха обща информация за 

състоянието на образованието и идентифицираха необходимостта от цифровизация 

поради ограниченията на Covid-19. Освен това, поради достатъчния брой литература, 

която беше намерена за България, литературният обзор е фокусиран върху българското 

национално ниво.  

Един от източниците, използвани за събиране на информация за страните от Източна 

Европа, е "Education and Training Monitor 2020" Country Analysis Report, публикуван от 

Европейската комисия. Докладът съдържа кратък преглед на образователните системи 

на всички нива и тяхната цифровизация във всички страни от ЕС. 

Основните изводи от направения преглед могат да бъдат обобщени, както следва: 

 В страната има някои програми за дистанционно обучение (главно 

магистърски програми). При тях обикновено учебните сесии са онлайн, но 

финалните изпити са в присъствена или смесена форма; 

 Няма регламент за признаване и валидиране на знания и умения, придобити 

чрез чисто онлайн курсове, като например MOOC курсове; 

 Необходимо е да се разработи подходяща технологична инфраструктура 

(съвременни технологии и съвременни онлайн педагогики). 

Гърция 

Всички намерени документи и доклади са фокусирани върху цифровото образование в 

началното и средното образование в Гърция, докато за цифровото образование в 

университетите не бяха открити значими материали.  

Въпреки това, проучвайки документите и докладите за началното и средното 

образование, беше идентифицирана една важна нужда, а именно липсата на цифрови 

умения. В Гърция за периода преди пандемията само 46% от хората на възраст 16-74 

години изглежда са имали поне основни цифрови умения, но този процент се е 
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увеличил до 51% през 2020 г., което все още е по-ниско от средното за ЕС ниво от 58% 

(Perifanou& Economides, 2021).  

По данни на Евростат през 2019 г. 6% от гърците на възраст между 16 и 74 години са 

съобщили, че са посещавали онлайн курс през последните 3 месеца, докато средната 

стойност за ЕС е 8%. 

Следователно в случая на Гърция бяха установени две важни нужди: 

- Повишаване на основните цифрови умения на учителите и преподавателите 

- Увеличаване на наличните цифрови материали/по-добро рекламиране на 

наличните онлайн курсове/превръщане на непрекъснатото обучение в част от 

бизнес кариерата. 

Липсата на документи и доклади за цифровото образование в гръцките университети не 

е съпроводена от подобна липса на предлагани курсове. След проучване на работната 

среда се установи, че много университети и висши учебни заведения в Гърция предлагат 

онлайн курсове, което показва, че цифровото образование е навлязло в гръцкото висше 

образование. Графиката по-долу илюстрира университетите и броя на курсовете, които 

те предлагат. 
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Фигура 2 Брой онлайн курсове, предлагани от гръцките университети 

За по-подробен списък и връзки към конкретни курсове, моля, вижте уебсайта: 

https://opencourses.gr/universities.xhtml;jsessionid=52DACBF641A43A4A2E6CE95889126B

20?ln=en 

От предлаганите курсове само част от тези, предлагани от Националния и 

Каподистрийския университет в Атина, съдържат синхронни лекции 

(https://elearningekpa.gr/ ). Въпреки това не бяха открити курсове, които да са напълно 

синхронни. 

Предлаганите курсове обхващат голямо разнообразие от дисциплини - от науки за 

живота до математика и икономика. Независимо от института или предлагания курс, 

платформите, които се използват, са разновидност на система, наречена "eclass". 

Системата предлага възможност за създаване на курс, качване на упражнения и тестове 

заедно с материали за изучаване (обикновено под формата на pdf или doc). Накрая 

системата позволява качването на видеоклипове с инструкции. 

Обикновено ученикът се регистрира в даден курс. След като бъде приет, студентът гледа 

(обикновено) предварително записани лекции, може да изтегли материала за лекцията, 

258
40

385
47

90
11

35
253

202
28

52
269

103
779

97
81
94

52
4

152
126

356
61

349
148

37

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Aegean University

Aristotle University of Thessaloniki

Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technologies

Ionian University

National Technical University of Athens

Technical University of Crete

TEI of Central Macedonia

TEI of Epirus

TEI of Piraeus

TEI of Western Greece

University of Crete

University of Macedonia

University of Thessaly

Онлайн курсове

https://opencourses.gr/universities.xhtml;jsessionid=52DACBF641A43A4A2E6CE95889126B20?ln=en
https://opencourses.gr/universities.xhtml;jsessionid=52DACBF641A43A4A2E6CE95889126B20?ln=en
https://elearningekpa.gr/


 

30 
 

а в някои курсове студентът трябва да положи някакъв тест (с множествен избор, 

отворени въпроси, булеви въпроси и т.н.). В зависимост от университета предлаганият 

курс може да има синхронна лекция, която обикновено е свързана с решаване на въпрос 

на студентите. След завършване на курса може да бъде предложен сертификат, но може 

и да не бъде предложен. Например Националният и Каподистрийският университет в 

Атина предлага ECVET точки, които се признават в цяла Европа, но след по-голямата част 

от предлаганите курсове просто се издава сертификат за завършване, който не се 

признава от други институти на държави.  

В други балкански държави ситуацията не е толкова ясна. Например за България беше 

извършено търсене за "онлайн курсове в България". Бяха посочени няколко уебсайта, в 

които бяха споменати Bsc и Msc програми в страната2 . Повечето от програмите обаче 

бяха в университетски кампус. Посещението на уебсайтовете на различните 

университети показа, че въпреки че много програми са насочени към чуждестранни 

студенти, не се споменава къде се предлага дигитално образование.  

Един от случаите, в които се споменава конкретно дигитално образование, е този на Нов 

български университет, който изрично предлага обучение чрез Moodle, но въпреки това 

цялата информация е написана на националния език3 . 

Проучването на предлаганите онлайн курсове разкри следните факти: 

- Синхронното обучение не е на същото ниво като асинхронното 

- Сертифицирането е ограничено, поради което има нужда от стандартизирана 

рамка  

- Нови технологии и иновативна мултимедия почти не съществуват  

- Не се предлагат пълни онлайн програми  

Референции 

                                                      
2Например: https://www.masterstudies.com/Masters-Degree/Bulgaria/Distance-learning/ 
3https://e-edu.nbu.bg/ 

https://www.masterstudies.com/Masters-Degree/Bulgaria/Distance-learning/
https://e-edu.nbu.bg/
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Perifanou, M., & Economides, A. A. (2021, май). Дигитални умения за учители: Policy and 

Initiatives in Greece (Политики и инициативи в Гърция). In 2021 Innovation and New Trends 

in Engineering, Science and Technology Education Conference (IETSEC) (стр. 1-5). IEEE. 

b. Нови тенденции, иновативни технологии и мултимедийно съдържание 

за бъдещото електронно обучение 

Италия 

По време на изследването бяха събрани и анализирани значими иновативни проекти и 

доклади, свързани с висшите училища, процесите на онлайн обучение и тяхното 

адаптиране във висшите училища. Периодът на публикуване на информационните 

източници беше определен между 2016-2021 г. По-голямата част от тях са финансирани 

проекти, новини, доклади, академични изследвания и проучвания, обхващащи 

основните теми на EDU-GATE на английски или италиански език.  

В Италия повечето висши училища не са подготвени да приемат иновативни технологии 

и мултимедийно съдържание. Ръководителите на факултети/катедри и/или 

академичните декани определят степента на различно присъствие, онлайн или 

хибриден/смесен опит, необходим за всеки академичен курс. В резултат на това 

повечето ВУЗ-ове изготвят всеки месец планове за няколко възможни сценария, 

включително: 

1) Преподаване/обучение лице в лице в преработените класни стаи, които следват 

насоките на CDC, например: а) максимален капацитет на класна стая Covid-19 за 

всяка класна стая, лаборатория, зала за срещи и т.н.; б) социална дистанция от 

поне 6 фута или около 2 метра между хората - студенти, преподаватели, 

професионален персонал и т.н.; носене на маски за лице в кампуса и в класните 

стаи и лабораториите и т.н, г) промяна на графика на занятията по начин, който 

позволява на подгрупа ученици да се срещат лично в един ден, докато други 

работят дистанционно; тези групи могат да се обърнат при следващото 
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провеждане на занятията им, д) разделяне на по-дълги учебни часове на по-

малки часове и т.н. 

2) Изцяло онлайн (в реално време или асинхронно) преподаване.  

3) Хибридно (или смесено) преподаване/обучение.  

ВУЗ-овете продължават да инвестират много средства в 

хардуерната/софтуерната/технологичната инфраструктура на институцията, за да 

поддържат ефективно различни начини на преподаване/обучение, базирани на 

съвременни технологии. Списъкът на необходимите технологии в подкрепа на 

образованието включва, но не се ограничава до: 

a) онлайн срещи в клас и платформа за виртуални класни стаи, като Adobe Connect 

Meetings, Bongo Virtual Classroom, Google Meets, Microsoft Teams, Zoom, 

WhatsApp и др; 

b) съвременни системи за управление на обучението (LMS), които поддържат 

потапящо и индивидуализирано обучение, като Canvas, Moodle, Open edX, 

Docebo, TalentLMS, iSpringLearn, Blackboard, Adobe Connect и др; 

c) стрийминг видео система/услуги във всяка класна стая/лаборатория/зала за 

срещи; 

d) системи за проектиране и разработване на предварително записани 

видеолекции и публикуване на видеоклипове в LMS на университета/колежа;  

e) системи за виртуални лаборатории и активно използване на виртуална реалност 

(VR), разширена реалност (AR), мобилна реалност (MR), разширена реалност (XR); 

f) изчисления в облак и високозащитени виртуални частни мрежи (VPN) от 

общежитията и студентските домове до патентовани софтуерни системи в 

компютърните лаборатории на университетите/колежите; 

g) общоуниверситетски системи за анализ на данни, анализ на данни за 

академичния напредък на студентите (SAP) и системи за интервенция,  

и много други системи и технологии.  
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Тези технологии могат да осигурят качествено онлайн/хибридно образование на по-

ниска цена от тази на традиционното образование. 

Във всеки случай се полагат усилия за въвеждането им чрез програми, финансирани от 

Европейския съюз. Например, някои свързани проекти на ЕС, основани на иновативно 

онлайн съдържание и симулации във висшето образование, са: 

innCREA - Стандарти за прилагане на програми за откриване и развитие на творчеството, 

пионерство в преследването на иновации (Еразъм+ 2020-1-PL01-KA203-081849) е 

предназначена за трансфериране, адаптиране и прилагане на набор от основни 

програми за обучение и напреднали (присъщи както учебни материали и иновативни 

методики) за прехвърляне на студенти, концепции и методи за развитие на 

съдържанието на преподавателите, основани на творчеството и способността за 

иновации. Освен това проектът е насочен и към развиване на необходимите меки 

умения и в същото време допринася за намаляване на разликата между уменията, 

изисквани на пазара на труда, и уменията, предлагани от университетските 

образователни курсове. 

(https://inn-crea.eu/)  

Digitalisation - Strategy Development Tool for the Digitalisation of SME (Еразъм+ 2017-1-

DE01-KA202-1411139) за разработване на практики за бизнеса в контекста на 

иновативното обучение и цифровите услуги в организациите. Укрепване на уменията на 

учителите, обучителите и студентите, въвеждане на умения, необходими в 

образователните области, и повишаване на уменията, предлагани от висшето 

образование. 

(https://digital-transformation-tool.eu/)  

Латвия 

Като цяло, дистанционното обучение в Латвия се появява преди повече от 12 години 

(приблизително през 2006 г.) и успешно съществува на експериментална основа за 

подобряване на педагогическите умения на латвийските преподаватели и изготвяне на 
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доклади за международни научни конференции (Skvorcovs &Graurs, 2018). Все още 

обаче не съществува централизиран регистър или каталог на такива програми. Авторите 

на този преглед успяха да идентифицират общо 14 магистърски и 19 бакалавърски 

програми за дистанционно обучение във ВУЗ през 2021 г. чрез сканиране на 

уебстраниците на всички латвийски ВУЗ. За съжаление, няма много информация за 

учебните планове или за иновативните мултимедийни средства, използвани за 

преподаване в тези програми. Най-популярните средства за дистанционно обучение са 

записани видеоклипове, онлайн дистанционни лекции (чрез MS Teams, Zoom и други 

подобни), електронни текстови файлове, форуми и тестове в системите за електронно 

обучение. 

Както беше споменато по-горе, за Латвия не беше установено разширено използване на 

мултимедия за обучение във ВУЗ. Поради това са споделени някои подходящи примери 

от други съседни държави, особено от Естония, която е силно фокусирана върху 

цифровизацията и е оценена като първенец в областта на цифровото образование в 

Европа от Центъра за европейски политически изследвания (Education Estonia, 2020b).  

"Образование Естония" (https://www.educationestonia.org/) е инициатива на 

правителството на Естония за международно сътрудничество в областта на 

образованието. Техният уеб портал предоставя списък с услуги и продукти в областта на 

образованието, предлагани от естонски образователни организации и компании: 

цифрови решения за училища и ВУЗ, образователни игри, летни курсове, менторски 

програми, учебни посещения и много други. Освен това той позволява сортиране по 

ниво на образование и решение.  

За да подпомогнат учителите и родителите в тази нова ситуация [по време на 

пандемията Covid-19], скандинавските страни предоставиха безплатно своите решения 

за електронно обучение на света. В техния онлайн ресурс "Education Nation" 

(https://education-nation.99math.com/) могат да се намерят над 40 решения за 

дистанционно обучение от Естония, Финландия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, 

Норвегия и Швеция за игри, виртуална реалност, интерактивно обучение с донесено 

https://www.educationestonia.org/
https://education-nation.99math.com/
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устройство и други, които засега се предоставят безплатно. Някои от тях са достъпни и 

за ниво ВУЗ и академичен персонал.  

Съветът за образование и младеж на Естония (Harno, harno.ee/en) наскоро получи 

наградата Global Showcase за международна EdTech програма на годината на наградите 

Bett в Лондон (Education Estonia, 2021). Harno е правителствена организация, отговорна 

за осъществяването на образованието, чиято основна цел е да подкрепя учащия и 

неговото/нейното индивидуално развитие чрез образователни услуги. Естония обхваща 

възможностите на технологиите в цялата образователна система: образователните 

институции разполагат с модерни ИТ инфраструктури. Цифровите компетентности и ИТ 

уменията са важна част от образователната работа в училищата и програмите за 

обучение на учителите. Учениците и учителите използват дигитални учебници, 

електронни дневници, материали за електронно обучение и други цифрови решения. 

Уебпорталът на Harno поддържа централизиран списък с различни ресурси за учители 

от различни образователни нива, като се започне от детската градина и се стигне до 

университетското ниво, за повишаване на нивото на тяхната дигитална компетентност и 

прилагане на дигитални форми на обучение.  

E-sisuloome (sisuloome.e-koolikott.ee) е друг естонски уеб портал, който предоставя 

различни шаблони за H5P, с които учителите могат да създават учебни материали, 

различни видове интерактивни упражнения, задачи и учебно съдържание. Те могат да 

се използват свободно и открито и да се интегрират в преподаването на всички 

образователни нива.  

Cleanbeat (https://www.clanbeat.com/) е естонско приложение за всички нива на 

образование. То помага за проследяване на емоциите, размислите и друга важна 

обратна връзка по време на дистанционното обучение. Твърди, че помага на учениците 

да изградят положителни навици за учене с помощта на редовни подтици за размисъл, 

функции за планиране на работата и поставяне на цели. То също така предоставя на 

преподавателите прозрения и данни за настроението и благосъстоянието на студентите.  

CTF Tech Portal (https://www.ctftech.com/) е естонски портал, който предоставя 

възможности за "учене, игра и състезание в киберсвета". Те предоставят учебни 

https://www.clanbeat.com/
https://www.ctftech.com/
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материали (след регистрация) по етично хакерство, с диференциране по нива на опит. 

Порталът предоставя и различни практически задачи и предизвикателства. Задачите по 

един или друг начин са свързани с реални кибернетични инциденти. Всяка задача 

помага на играча да доразвие знанията си по различни теми, свързани с 

киберсигурността (напр. стеганография, криминалистика и др.). И накрая, порталът 

предлага редовни възможности за съревнование с други потребители.  

Global Virtual Solutions (https://globalvirtualsolutions.eu/) е глобална компания, 

възникнала в Естония. Тя предоставя хостинг на различни хибридни решения, 

включително виртуални семинари и събития, уебинари, срещи и други. Това е друго 

ниво на онлайн срещи, COVID-19 безопасно за участниците.  

Mobi Lab (https://lab.mobi/mars/liitreaalsus-hariduses) е естонска компания, която 

съчетава дизайнери на UX и UI, софтуерни инженери и продуктови мениджъри. Освен 

всичко друго, те предлагат решения за добавена реалност за образованието 

Реферемции 

Образование Естония (2020 г.). Как Естония се превърна в нов модел за подражание в 

областта на цифровото образование? Достъпно на адрес 

https://www.educationestonia.org/how-did-estonia-become-a-new-role-model-in-digital-

education/ 

Skvorcovs A., and Graurs I. (2018). Подобряване на качеството на курсовете за 

дистанционно обучение в Латвия. Сборник с доклади от 10-та международна 

конференция по образование и нови технологии за обучение (EDULEARN18), 2-4 юли 

2018 г., Палма, Испания. pp. 4733-4740 

България 

Въпреки че дистанционното обучение, смесените програми за обучение и използването 

на онлайн платформи се използват от много университети в България, едва след COVID-

19 всички те трябваше да се адаптират изцяло към електронното обучение. Това 

предизвика много трудности, с които различните университети трябваше да се справят 

https://globalvirtualsolutions.eu/
https://lab.mobi/mars/liitreaalsus-hariduses
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на различни нива. В резултат на това по-голямата част от проучванията, академичните 

статии, изследователските доклади бяха насочени към анализиране и финализиране на 

подходите как да се адаптира учебното съдържание и да се подобрят уменията на 

хората, за да се адаптират по-добре към средата за електронно обучение. Следователно 

новите тенденции и технологичните иновации не са били взети под внимание в толкова 

голяма степен. 

Гърция 

В Гърция иновативните технологии и мултимедията са много ограничени. Въпреки това 

се полагат усилия за въвеждането им чрез програми, финансирани от Европейския съюз. 

Например, обучението, базирано на игри, набира все по-голяма популярност във 

висшето образование (Kirstavridou et al. 2020). Примерите и добрите практики включват: 

Проект SUSTAIN (Erasmus+ KA2-2017-1-EL01-KA203-036303) (Armenia et al., 2019): В 

рамките на проекта е разработена настолна игра, която да запознае студентите от 

висшите учебни заведения със сложността на управлението и опитите за постигане на 

устойчиво развитие в градска среда. Настолната игра беше преподавана физически и 

същевременно беше разработена в цифров вид за таблети 

(https://tabletopia.com/games/sustain-erasmus). 

Друга иновативна технология, която може да се използва във висшето образование, е 

симулацията. В своето изследване Thompson et al. (2019) описват симулационните 

програми като програми -софтуер (софтуер), симулиращи природни явления в 

безопасни условия и възможно най-реалистично. Те помагат на обучаемите да 

разберат, запишат и анализират различни явления, свързани с природните науки, да 

мислят критично за тях, да повторят експеримента и да решат всички проблеми, с които 

могат да се сблъскат. Такъв софтуер може да се използва за преподаване например на 

физика. 

Примери за такъв софтуер можете да намерите в: 

http://www.csun.edu/science/software/simulations/physics.html 

 

https://tabletopia.com/games/sustain-erasmus
http://www.csun.edu/science/software/simulations/physics.html
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Референции  

Armenia, S., Ciobanu, N., Kulakowska, M., Myrovali, G., Papathanasiou, J., Pompei, A., ... & 

Tsironis, L. (2019). An Innovative Game-Based Approach for Teaching Urban Sustainability 

(Иновативен игрови подход за преподаване на градска устойчивост). Румъния 

Kirstavridou, K., Kousaris, K., Zafeiriou, C., Tzafilikou, K. (2020). Видове игрово базирано 

обучение в образованието: Кратко състояние на техниката и прилагането ѝ в Гърция. 

European Educational Researcher, 3(2), 87-100 

 

c. Платформа за свободен достъп до курсове на академичните среди 

Разработването на иновативен курс за електронно обучение не се състои само в 

използването на най-иновативните и завладяващи технологии, но е много важно да се 

вложи иновация в модалността на съдържанието, производствения процес и 

използваните инструменти. 

Има няколко точки, които трябва да се имат предвид при разработването на курс за 

електронно обучение: 

- Съдържание, което трябва да бъде включено: и което следователно е изчерпателно и 

пълно; 

- Простотата, с която потребителят може да достигне до това съдържание чрез 

навигация в продукта за електронно обучение; 

- Поддържайте високо вниманието на потребителя, който използва това съдържание, 

като го приканвате към взаимодействия, но също и към привличащия вниманието 

продукт в оформлението; 

- Постигане на целите за обучение на съдържанието, включено в продукта, и 

следователно, удобство при използване. 

Тези важни моменти не винаги минават през използването на особено технологичен и 

иновативен инструмент или продукт за електронно обучение, но технологията със 

сигурност помага в тази посока. 
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Препоръчително е първо да извършите тези дейности: 

• Анализ на целевия получател на продукта, анализ на възрастовата група и 

създаване на концепция за най-подходящия вид формат, който да се използва; 

• Анализ на съдържанието, за да се определи най-подходящият формат за 

представянето му, като вземе предвид и предходната точка; 

• Инфраструктура за провеждане на курса за електронно обучение, за да се 

разберат възможностите, както от страна на сървъра, така и от страна на клиента, 

за да се представят всички възможни и използваеми технологии; 

• Предоставяне на продукта за електронно обучение, настолен компютър, 

мобилен телефон и продукт за близост. 

Технологията се е развила много както по отношение на инфраструктурата, така и на 

свързаността, което позволява големи оптимизации и следователно възможност за 

разработване на много сложни видове продукти. 

На първо място е важно да се направи разграничение между продуктите в реално време 

и продуктите по заявка, които се отнасят до същия процес на анализ, както е посочено 

по-горе. Много обучителни дейности, използващи инструменти за електронно 

обучение, се използват в смесен режим, а при режима "при поискване" - както във 

фиксирана, така и в близка версия. Фиксиран означава доставен в станция обикновено 

настолен компютър или лаптоп VR / AR зрител. Близкото електронно обучение е 

предназначено за обучение възможно най-близо до потребителя, който ще използва 

съдържанието. 

Дейностите по обучение в режим на електронно обучение винаги са правилната 

комбинация от редица видове и използвани технологии, така че да бъдат по-добре 

"около" потребителя, по всяко време на деня, в зависимост от местата, където се 

намира, и с устройството, което използва в момента. Очевидно е, че и от страна на 

съдържанието те ще трябва да бъдат преоформени в зависимост от използвания 

инструмент и много често няма да бъдат дублирани, а интегрирани. 
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Обикновено режимът на живо се използва, когато лекторът се подготвя да отговори на 

поредица от въпроси на потребители, които пристигат в класната стая вече подготвени 

по темата, като може би първо са използвали продукт по заявка. В тази ситуация 

преподавателят ще създаде моменти на взаимодействие с потребителите, като 

отговаря на въпроси или създава моменти на взаимодействие, за да провери дали 

обучаемите знаят, че, от една страна, са усвоили съдържанието във фазата преди 

виртуалната класна стая, а от друга страна, отговорите на въпросите са били 

изчерпателни. 

В режим на живо могат да се използват няколко инструмента, както вътрешни за 

основните платформи, така и чрез използване на външни инструменти, включително: 

- Система за проучване 

- Черна дъска с бели листове 

- Бяла дъска, споделена с потребителите 

- Различни игри и взаимодействия 

Всъщност частта на живо трябва да се използва за моменти на сравнение и максимално 

взаимодействие, а не само за развитие на урока и обяснение на съдържанието. 

Участниците трябва да пристигнат вече запознати с темата и с ясна представа за 

съдържанието и въпросите, които да зададат. 

Тази дейност може да се извършва чрез продукти за електронно обучение по заявка, по 

различни начини на изпълнение, винаги в зависимост от съдържанието и целта: 

- Електронно обучение WBT; 

- Електронно обучение видео преподаване 

- Анимация 

- Гейминг 

- Виртуална реалност 

- Интерактивни симулации 
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- Уроци  

Платформата за електронно обучение винаги остава мястото, където започват и 

завършват всички дейности по обучение, провеждани в режим на мултимедийно 

електронно обучение. Мястото, където всички дейности са концентрирани в един път - 

от курсове по заявка, през виртуални класни стаи на живо, задълбочени материали до 

дискусии във форуми или тестове за проверка на знанията. Последователността, в която 

тези съдържания се предоставят в рамките на курса и в платформата за електронно 

обучение, определя ефективността на обучението и са в основата на методическия 

проект. 

Ето някои препоръчителни методики за разработване на курсове за електронно 

обучение по заявка 

Методология и характеристики на онлайн обучението 

Курсовете по метода на електронното обучение трябва да се предоставят с различни 

методики на преподаване и различни технологични решения, в зависимост от 

спецификата на съдържанието, което трябва да се оцени, и целите, които трябва да се 

постигнат, както вече бе посочено в първата част на документа. 

Разбира се, най-важната характеристика, която се открива, е високото внимание към 

детайла, голямото внимание към аспектите на комуникацията, както в графичните 

части, така и в използването на видео, аудио и свързани ефекти. 

Възприетите методи на преподаване, разбира се, винаги са насочени към създаване на 

учебни планове, които са ориентирани към живота, т.е. близки до личния опит на 

крайните потребители, ориентирани към задачите, т.е. формулирани по отношение на 

изпълнението на техните оперативни задачи, и ориентирани към решаване на 

проблемите. 

Учебният план е прогресивен, тъй като вътрешно потребителят може да се движи 

свободно и участва активно в собствения си процес на обучение чрез специфични 

моменти и интерактивна оценка/самооценка, които ви позволяват: 
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- да наблюдавате обучението си като цяло, като обръщате внимание на 

възможните аспекти, които изискват допълнително учене. 

- да подпомагате целия учебен процес, като си осигурите моменти за размисъл, а 

също и тестване по отношение на темите, обхванати в конкретен сегмент или 

учебен обект; 

- да подобрите собствения си процес на учене. 

Използваните технологии ви позволяват да представяте съдържанието, като 

комбинирате едновременното използване на множество медии в зависимост от 

характеристиките на различните курсове, които ще определите с клиента в контекста на 

планирането (филми, писмен текст, диаграми и изображения, които обобщават темите, 

анимации, направени във флаш, аудио материали и др.) винаги в пълно съответствие с 

изискванията, зададени от индустриалните стандарти (W3C, AdlScorm, ISO/IEC 9241 и 

ISO/IEC 13407 и др. ) и от съществуващото законодателство (Закон № 4 от 9 януари 2004 

г.), както и с тези, изисквани в обявлението, включително пълна интеграция в 

платформата Moodle, работа от работни станции, оборудвани с Windows XP, Vista, 

Windows 7, Linux, Mac OSX и работа от таблети с iOS и Android в допълнение към Scorm 

2004. 

Ползваемост 

Разработката на курса трябва да възприема методите за проектиране и разработване на 

интерактивни продукти за обучение чрез интегриране на подхода, ориентиран към 

потребителя, в целия производствен цикъл и калибриране на процесите на обучение 

спрямо реалните нужди и характеристики на обучаемите. Първият ключов елемент при 

проектирането несъмнено е ползваемостта, разбирана като ефективност, ефикасност и 

удовлетвореност, с които определени потребители постигат определени цели в 

конкретна среда. Концепцията за ползваемост4 се ражда в рамките на традиционната 

ергономия, по-специално в рамките на изследванията за подобряване на 

ползваемостта на софтуерните продукти чрез анализ на начина, по който потребителите 

                                                      
4 Определение, съдържащо се в стандарта ISO 9241-11:1998 
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изграждат ментален модел на продукта, който използват, създавайки определени 

очаквания за неговото функциониране. Изледването на ползваемостта включва опита 

да се съчетаят колкото е възможно повече представата на лицето, което проектира 

софтуера (проектен модел), с представата за неговото функциониране, който крайният 

потребител изгражда (модел на потребителя) по такъв начин, че да направят 

взаимодействието лесно и удовлетворяващо. 

Интерактивност 

Простият факт, че учениците разполагат със средства за комуникация, за да 

взаимодействат помежду си, не е достатъчен, за да се гарантира, че тези 

взаимодействия се осъществяват и че преди всичко комуникационният обмен, 

активиран от учениците, дава полезни резултати от гледна точка на обучението и се 

оценява от учениците. 

Всъщност съществуват множество фактори, които могат да повлияят на количеството и 

качеството на взаимодействията в един онлайн курс, които трябва да се вземат предвид 

при проектирането и разпределението на курсовете, за да се създаде учебна среда, в 

която студентите могат да установят конструктивен диалог с преподавателите и да си 

оказват подкрепа. Сред факторите, които оказват най-голямо влияние върху 

взаимодействията, са: 

- нивото на структуриране на курсовете; 

- големината на класовете; 

- обратната връзка; 

- познаването на технологиите от страна на учащите; 

Следователно насърчаването на взаимодействието означава да се вземат предвид 

всички тези елементи, като не се ограничаваме до това да предоставим на учениците 

инструменти за общуване, а да ги насърчим да ги използват и да ги включим в дейности, 

които улесняват социализацията. 
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Решението би трябвало да се състои в реализирането на продукт за електронно 

обучение, основан основно на методологическия подход на разширеното електронно 

обучение. Образователният модел поставя акцент върху интерактивността и силното 

участие на обучаемия, като разграничава времето за забавление от времето за 

използване на средствата за обучителни цели. Основният елемент е представен от 

модулната организация на съдържанието в самостоятелни образователни единици 

(учебен обект), които могат да се използват в контекст и по различни пътища, като се 

гарантира възможността за промяна на структурата на учебния план във времето чрез 

добавяне или преконфигуриране към допълнителни учебни обекти. Важен аспект е 

различното естество на разработените учебни обекти, които се различават както по 

отношение на мултимедията, така и по отношение на интерактивността. 

Структурата на учебния план 

Съдържанието на учебния план трябва да бъде структурирано в модули и учебни 

единици. 

Логическата структура на всяка учебна единица ще включва три взаимно допълващи се 

момента, които ще се превърнат в три графични среди за реализация на ниво 

интерфейс: 

Въвеждане и разработване на образователни цели (анимации). В този раздел се разкриват 

целите на учебната единица под формата на въпроси, така че да се привлече 

вниманието на обучаемия и да се мотивира в опит да се намери отговор на 

първоначално поставените въпроси. След това се създават последователните 

разказвателни/интерактивни анимации и се озвучават. По време на експонирането се 

вмъкват интерактивни моменти, които изискват силно участие от страна на обучаемия, 

който се запознава с предложеното съдържание. В края на изложението се прави 

обобщение на обхванатите понятия по такъв начин, че да се покаже изминатият път. 

Въпросите, изложени на екраните, са придружени от линкове към материали за 

задълбочено изучаване. Термините с по-голямо значение или сложност са свързани с 

речника. 
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Документи. В този раздел на разположение на учащия са документите за изтегляне, 

свързани със съдържанието, предложено в предходния раздел, в допълнение към 

достъпа до пълния речник, библиографията и линковете за справка, така че да се 

обогати и задълбочи познанието по обхванатите теми спрямо времето и процедурите, 

които са по-подходящи за стила на учене на обучаемия.  

Самооценка (тест). На този етап усвояването на съдържанието се извършва чрез тест, 

съставен от въпроси с избор между няколко отговора, или ИГРА. Целта не е да се оценят 

количествено придобитите знания, а да се стимулира личната рефлексия на обучаемия 

върху обсъжданиет понятия, като се посочат и евентуалните недостатъци чрез повторно 

въвеждане на съдържанието, в което тези слабости са се проявили по време на теста. 

В състава на модулите могат да бъдат включени упражнения и казуси за обучение, 

предложени от преподавателите или от самите обучаеми в контекста на създаването на 

стабилна работна общност. Разбира се, съществува възможност за проверка при 

клиента в контекста на изпълнението на проекта. Учебните единици ще бъдат 

използвани от потребителя при пълна автономност, без да се определят каквито и да 

било предварителни условия. 

Дизайнът на интерфейса и информацията 

Интерфейсът ще покаже в горната част елементите, които контекстуализират 

навигацията, и по-специално менюто, свързано със средите, описани в предишния 

параграф (анимации, документи, самооценка), така че потребителят да може бързо да 

определи позицията си в целия учебен план. В менюто ще бъде активна само избраната 

среда и ще се показва името на модула и на учебната единица, която се изпълнява, с 

определяне на общия брой предмети, които съставляват учебната единица. Броят на 

активните теми трябва да се идентифицира с различен цвят. В горната част има и 

търсачка, която ви позволява бързо да откривате желаното съдържание, като 

използвате от семантична гледна точка метаданни, въведени за описание на учебните 

ресурси съгласно IEEE LTSC LOM (метаданни за учебни обекти) на пакета Scorm. 

Резултатите от търсенето се показват в поле, което осигурява директна връзка с 



 

46 
 

исканото съдържание. В тази част на интерфейса е въведен и бутонът Затвори, за да се 

завърши приключването на курса. 

В долната част на интерфейса трябва да бъдат групирани елементите, които 
позволяват достъп до функционалността, предвидена за курса: 
 

- Функционалните клавиши: 
o Помощ 
o Информация (включва достъп до библиографията, връзките, често 

задаваните въпроси) 
o Речник 
o Отметка 
o Карта 

 
- Бутоните за навигация: 

o Обратно 
o Напред 
o Преглед  
o Пауза/Изпълнение 
o Лента за скролиране (която ви позволява да преглеждате графично 

продължителността на екрана и анимациите на слайдовете бързо чрез 
плъзгане) 

o Бутон, чрез който се регулира силата на звука; 
 
Всеки разработен продукт предвижда дефинирането на някои от помощните 
инструментите, разделени в две категории: 

- уникални помощни инструменти; 
- общи помощни инструменти. 

Уникалните помощни инструменти се състоят от задълбочени материали5 във връзка 
с разглежданата тема, предназначени за консултация. 
Вместо това общите помощни инструменти6 включват всички характеристики и 
материали, тясно свързани с конкретна интервенция, и включват: 
- функция за печат (цялото съдържание на продукта, включително екраните) 

- Речник (в който са събрани и описани всички думи, използвани в 
продукта) 

- помощ (която показва отделните функции на екрана) 
  

                                                      
5 При изготвянето на съдържанието ще бъде възможно да се определят окончателно помощните 
инструменти, които да се вмъкнат в продукта. 
6 При изготвянето на съдържанието ще бъде възможно да се определи наличието на допълнителни 
общи помощни инструменти, които да бъдат съгласувани с клиентите. 
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3. Анкети/анкети и анализ на резултатите 

Отговори на студенти в рамките на анкетата на проект Edu-Gate  

Полуструктуриран въпросник е попълнен сред студенти от университети в четири 

държави: България, Латвия, Гърция и Италия. Бяха събрани 249 попълнени въпросника, 

от които 246 бяха пълни и годни за използване, тъй като всички въпроси от затворен тип 

бяха попълнени. Разпределението на респондентите по държави е представено на фиг. 

1.  

26 от 28-те въпроса бяха с 5-степенната Ликъртова скала в първата част относно нуждите 

от цифрово обучение. 

Във втората част, посветена на ИТ технологиите и медийните иновации, 10 от 16 въпроса 

бяха с 5-степенна Ликъртова скала. 

Бяха включени 8 въпроса с отворен отговор, за да могат респондентите да представят 

подробно своето възприятие по отношение на цифровата зрялост на техните 

организации както вътрешно, така и външно, във връзка с други заинтересовани страни. 

Резултатите са обработени статистически с SPSS версия 25. Сравнението на данните в 

отделните държави е разгледано в следващия раздел. 

 

Фигура 3 Разпределение на респондентите по държави 
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Студентите и в четирите държави споделят едни и същи възприятия по отношение на 

подкрепата, която получават от учебните програми (висока), нивото на информираност 

за Industry 4.0 (средно до ниско), нуждите от обучение (средно до високо), 

информираността за приложенията с отворен код (средно до високо), съхранението на 

данни в облак и изчислителните облаци. Това, което също заслужава да се отбележи, е, 

че всички студенти са наясно с онлайн заплахите и мерките за киберсигурност. Изглежда 

обаче, че студентите не познават законодателството, което има отношение към 

възпроизвеждането на цифрово съдържание. Резултатите са разгледани по-подробно в 

следващите параграфи. 

С изключение на Гърция, студентите смятат, че темите "Индустрия 4.0" и "Качество 4.0" 

се вписват доста добре в учебните им програми. Мнозинството от студентите смятат, че 

ИТ оборудването в техните университети е достатъчно. Те смятат, че цифровото 

образование подобрява взаимодействието им, като позволява ефективно споделяне на 

учебни материали. Хибридното преподаване се оценява високо. 

Що се отнася до цифровата грамотност, статистически значими разлики са установени 

най-вече в България и Гърция. Българските студенти съобщават за по-високи нива на 

познаване на термини като "дигитални аборигени", "дигитални номади" и "дигитална 

грамотност" и за по-високи нива на развитие на дигиталното образование. Освен това 

гръцките студенти съобщават за неадекватни мерки за киберсигурност в сравнение с 

българските студенти. Също така гръцките студенти съобщават за по-ниска 

привързаност на индустрия 4.0 към учебната програма на техния факултет в сравнение 

с българските студенти.  

Латвия и България показаха различно ниво на осведоменост за цифровата 

трансформация, особено по отношение на качеството 4.0 и образованието 4.0, докато 

Гърция и България показаха различно ниво на осведоменост за образованието 4.0. 

Студентите от латвийските университети съобщават за по-ниски нива на приложение на 

Образование 4.0 в сравнение със студентите от университетите в България и Италия. 

Цифровите платформи, които понастоящем се използват за електронно обучение, се 

оценяват по-високо от повечето български студенти в сравнение с гръцките студенти. 
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Италианските студенти подчертават по-високата свързаност с други университети в 

сравнение с другите три групи респонденти от България, Гърция и Латвия. 

Интересно е, че студентите от четирите държави съобщават за сходни нива на 

удовлетвореност от софтуерните приложения, използвани за онлайн обучение, и от 

техническата поддръжка от страна на техническия персонал и ИТ компаниите, които 

подпомагат техните цифрови - онлайн и смесени - учебни дейности. 

Zoom и Microsoft Teams бяха отчетени като двете преобладаващи платформи за 

комуникация. 

Студентите бяха помолени да уточнят някои въпроси. Техните отговори са представени 

по-долу. 

 

1. На въпроса: 

Qual.Q.1. Бихте ли посочили приложенията на Индустрия 4.0 и/или Качество 4.0 във 

Вашия университет, ако има такива? 

Анкетираните съобщават следното: 

 Не знам/нямам представа/не знам какво е това (22) 

 Не съм сигурен, но имаме курсове по, например, анализ на големи данни 

 Не (7) 

 Дори не знам какво е качество 4.0 

 Да (3) 

 Ако съм запознат с приложенията, мога да ги спомена (2) 

 Компютърна мрежа, съхранение в облак, комуникационни канали 

 Наука за данните 

 Изчисления в облак, Gmail и семинари на Google 

 IoT 
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 Платформа в облака на Google, Microsoft Office и др. 

 дистанционно обучение 

 Автоматизация на информационните системи и администрацията 

 Фактът, че либретото на университета е дигитализирано, ще ви помогне да 

приемете структурата 

 Големи данни, облак 

 

 

2. На въпроса: 

Qual.Q.2. Бихте ли посочили приложенията на "Образование 4.0" и "Университет 

4.0" във Вашия университет, ако има такива? 

Анкетираните съобщават следното: 

 moodle 

 ноември 2021 г. 

 семинари за допълнително обучение 

 Нямам представа какво означава 4,0. 

 Дори не знам какво е качество 4.0 

 Ако разбера за приложението, мога да го спомена 

 онлайн класове и онлайн оценяване 

 E-клас 

 Moodle, Zoom, Skype, приложения на Microsoft 

 Moodle 

 Програми за ускоряване, инкубатори 

 Онлайн уроци, приложение Luiss 
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 Да, бих искал (2) 

 Ако съм запознат с приложенията, мога да ги спомена.(2) 

 Не/няма (6) 

 не знам/не съм запознат (17) 

 Големи данни, облак 

 изчисления в облак на Google 

 Използване на електронни устройства за обяснения по време на лекции 

3. На въпроса: 

Qual.Q.3. Какви допълнителни ресурси са необходими за подобряване на 

смесеното (смесено традиционно и дигитално) обучение във вашия университет? Моля, 

уточнете това. 

Анкетираните съобщават следното: 

 Актуален софтуер и по-млади преподаватели. 

 Студентите трябва да се върнат в университета, имам само онлайн класове 

 Максималният брой връзки, който няма да доведе до претоварване на 

системата. 

 Не толкова ресурсите, а по-скоро желанието на преподавателите да използват не 

само традиционното образование  

 Няма нужда от подобрение 

 Нямам представа какво ще е необходимо, тъй като не съм преподавател. 

Предполагам, че всичко е създадено благодарение на COVID за онлайн частта, а 

за традиционните неща е трябвало да бъдат създадени благодарение на 

историческия факт, че традиционното обучение е било единственият начин на 

преподаване в продължение на много години. 

 Все още не съм имал възможност да изпитам лекциите лично. 
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 Единна и лесна за разбиране система, ненужната сложност и безпорядък водят 

до разочарование 

 Не сме имали традиционни класове, така че все още е трудно да се каже. 

 Не съм сигурен какъв ресурс, но подобряването на скоростта би било чудесно! 

 Моето мнение е, че вкарването на смесени образователни техники в учебни 

програми, които не са специално разработени, за да се възползват от тях, 

обикновено не представлява подобрение в сравнение с използването само на 

традиционни методи - респективно, самата учебна програма (включително 

всички конкретни курсове) трябва да бъде преработена, за да се възползва от 

смесените техники, като се има предвид, че цифровите техники представляват 

фундаментално различен подход към взаимодействието и ученето, който 

едновременно открива нови възможности, но и не работи добре с учебни 

програми, които не са подходящи за това. 

 Повече камери за срещи, а учениците трябва да имат право да избират между 

онлайн и офлайн образование 

 съвременен софтуер и модерни компютри, добър интернет/добър хардуер и 

мрежови връзки/повече и по-добро оборудване/добри компютри (6) 

 Лаптопи за всички, за да могат хората да бъдат свързани и на едно ниво с 

останалите 

 Хардуер, като камера / микрофон за учители (2) 

 Необходими са основни неща, като класни стаи, проектори, модерни компютри 

и т.н. 

 да предоставя хибридни класове. 

 организираност и яснота по програмата - какво и как ще бъде организирано в 

смесеното обучение/преподаване. Може би в такива случаи трябва да се 

използва централизация, но съчетана с гъвкавост по отношение на 

инструментите и подходите. 
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 Не знам (3) 

 В моя университет технологиите са много добри. За провеждане на хибридното 

обучение са осигурени камера и микрофон. Също така преподавателят споделя 

един екран и вижда всичко. Точно както ако сте в класната стая. Не мисля, че 

трябва да има някакво подобрение 

 Смятам, че цифровото образование в моя университет е възможно, както и 

традиционното. 

 Не смятам, че имам нужда от допълнителни средства за образование 

 Засега нямам нужда от смесено традиционно или дигитално обучение. 

 няма хибрид 

 по-добро използване на e-урока 

 учениците да имат достъп до цифрови учебници по време на час 

 Видеозаписите на часовете биха били първата стъпка и биха се оказали 

изключително полезни, ако бъдат въведени. 

 Необходими са повече технологични ресурси. 

 datacamp 

 Мисля, че университетът ми е покрит във всяка област. 

 може би облачни платформи / Може би можем да използваме онлайн 

платформи като Slack (2) 

 интерактивни дъски, уроци с мащабиране в допълнение към лекциите 

 Необходими са основни неща, като класни стаи, проектори, модерни компютри 

и т.н. 

 Моите учители, преподаватели и т.н. трябва да бъдат обучени как да работят с 

електронни технологии, тъй като поради възрастовата разлика (60-70-годишни 

хора) те все още не са запознати с компютрите, интернет и т.н. 
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 актуализиране на курсове за преподаватели с цел подобряване на цифровото 

образование. 

 Повече онлайн съдържание вместо книги 

 Всяка книга трябва да бъде налична в електронната библиотека на университета. 

 Увеличаване на дистанционното обучение 

 Повече видеоклипове, повече упражнения 

 Регистриране на уроците, за да се улесни процесът на учене за учениците, но 

също така помага, ако по време на уроците възникнат проблеми и учениците не 

могат да разберат учителя. 

 

4. На въпроса: 

Qual.Q.4. Кои са заинтересованите страни, които смятате за важни в общността на 

дигиталната класна стая? 

Анкетираните съобщават следното: 

 Студенти (2) 

 Преподавател, студенти, ИТ поддръжка 

 Студентите, преподавателят, възпитаниците 

 Студенти, преподаватели, бизнеса 

 Преподаватели, технически персонал, студенти 

 Преподаватели и студенти (7) 

 Преподаватели и други университети 

 Факултетът 

 Членове на предприятия 
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 Наред с преките целеви групи трябва да бъдат ангажирани и разработчиците и 

доставчиците, които да създават приложения, възможности и инструменти, 

които лесно да бъдат адаптирани и използвани в образованието. 

 консултанти и специалисти от сектора, които се намесват по време на урока. 

 наставник, някакъв вид профсъюзна организация, например ученически 

парламент или събрание на курса 

 Електронен бизнес / Microsoft 

 Мисля, че всеки е важен 

 използваната платформа. 

 Напреднали хора със собствен опит, които могат да преподават извън 

традиционните рамки 

 Засега няма заинтересовани страни, които да смятам за важни в общността на 

дигиталните класни стаи. 

 Не знам / не разбирам въпроса (4) 

 

5. На въпроса: 

Qual.Q.5. Какви видове дигитално иновативно обучение използвате в момента? 

Анкетираните съобщават следното: 

 Обучение чрез MS Teams, платформа за електронно обучение Moodle 

 Matlab 

 видео, онлайн тестове, онлайн електронни книги, IDE за програмиране 

 Виртуална класна стая, MOOC  

 Youtube е чудесна платформа за цифрово обучение 

 Само Zoom, MS Teams, Google Classroom, ORTUS, GitHub, Mentimeter, Miro 
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 Datacamp, Google Cloud Services, Kaggle 

 Платформи за онлайн обучение (напр.: Datacamp) 

 уроци онлайн, lim 

 Python 

 Prestashop 

 Moodle 

 Приложение Webex 

 Различни видове инструменти. Например Webex, Mural... 

 Zoom (3) 

 електронно обучение/електронни курсове (5) 

 онлайн класна стая 

 openeclass (3) 

 Електронен клас, в който се качват само слайдове без друго използване на 

възможностите на платформите 

 Moodle, e-student, zoom, Google Classroom 

 moodle, електронна библиотека, онлайн курсове 

 Онлайн проучване на казуси и комуникация, базирана на проекти. 

 wiki/Wikipedia (2) 

 Концепция за пазара на Bloomberg 

 Няма (1) 

 Не знам (4) 

 

6. На въпроса: 
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Qual.Q.6. Какви софтуерни приложения се използват в момента в 

смесените/цифрови курсове? Моля, посочете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 Webex (13) 

 Luiss learn (5) 

 Moodle (18) 

 Zoom (18) 

 Microsoft teams (24) 

 Big Blue Button (2) 

 skype 

 ментиметър 

 Office (2) 

 Платформа за онлайн университет 

 e-class / openeclass (8) 

 достъп до облак 

 цифров портал за електронно обучение 

 Python (2) 

 Prestashop 

 Pycharm  

 VSC (2) 

 InteliJ 

 Jupyter (2) 

 Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Visual Studio (2) 
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 Solid Edge (2) 

 Excel (vba и автоматизация) (3) 

 MatLab 

 Eclipse (3) 

 Octave (2) 

 Приложения на Google / Работно пространство на Google / Google Meet (4) 

 специфични софтуери с безплатни версии или с версия за студенти 

 инструменти за бърз трансфер на съобщения 

 Понастоящем всички курсове са цифрови, поради което няма конкретни 

инструменти, които да се използват само за смесено обучение. До известна 

степен учебната програма е интегрирана с Moodle като цифров център, който 

съдържа ресурси, използвани както в цифрова, така и в традиционна среда. 

 Не знам (2) 

 

7. На въпроса: 

Qual.Q.7. Какви софтуерни приложения/платформи използвате в момента в 

работата си? Моля, посочете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 MS teams (34) 

 Zoom (35) 

 Moodle (22) 

 Webex (13) 

 Openeclass (2) 

 Solidworks / Solid Edge 2022 (2) 
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 Photoshop, Visual Studio 

 Matlab (2) 

 ORTUS (3) 

 Discord 

 google meet (6) 

 Luiss 

 Скайп (2) 

 електронно обучение 

 Big Blue Button (2) 

 Jupyter (https://jupyter.org/try) (2) 

 eclipse (3) 

 InteliJ 

 Октав 

 Код VS (2) 

 visual studio 

 Excel / Excel VBA (4) 

 Word (1) 

 Google Workspace / Google classroom / Google drive (5) 

 Google docs (2) 

 Google Chrome (2) 

 gmail (2) 

 google chrome (2) 

 gmail (2) 
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 replit 

 anaconda (3) 

 Pycharm 

 Octave 

 Prestashop 

 mentimeter 

 MS office / microsoft office 365 (2) 

 cloud 

 dropbox  

 Специфични софтуери безплатни версии или с версия за студенти 

 Notepads, pdf, ppt 

 Не знам (2) 

 

8. На въпроса: 

Qual.Q.8. Какъв вид техническа поддръжка/мултимедийни средства смятате за 

необходими за прилагането на дигитално иновативно обучение в класната стая? Моля, 

уточнете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 Интерактивни бели дъски / черна дъска (2) 

 Презентации, запис на цялата лекция и споделяне в нашата система (ORTUS) 

 Стабилно приложение за комуникация с възможност за чат и провеждане на 

разговори 

 способността да се записва нещо 

 споделяне на екрана и интерактивни части от часовете, като например Kahoot. 
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 Някакво приложение или програма, която ви позволява да участвате активно в 

лекция, практическо надграждане 

 Повече камери, бърз интернет и добър микрофон 

 Игровизирани платформи 

 видео, аудио, презентации 

 актуални компютри / компютър с нов софтуер / компютър и мултимедия (2) 

 наставници / обучение по платформи (2) 

 интернет, лаптопи за всички студенти 

 eclass 

 Webex, Power Point, Excel, Mural 

 ИТ асистент за общи проблеми, възможност за задаване на въпроси и 

регистрация на курса 

 Често се срещаха трудности при намесата на външни гости, подкрепата винаги 

беше налице, но би било по-лесно и бързо, ако самите преподаватели можеха 

да решат проблема. Може би чрез някои курсове или по-лесна начална страница 

на софтуера. 

 дигитално място, където учениците и учителят могат да споделят документи, 

слайдове от уроци и учебни казуси. 

 Мисля, че по-важна от инструментите е поддръжката, която редовно 

актуализира докладите за търсене на решения. Засега нямам представа какви 

още инструменти биха могли да бъдат необходими. 

 

9. На въпроса: 

Qual.Q.9. Разполагате ли с някакви асинхронни ресурси за електронно обучение 

(самообучение) във вашия университет? Моля, посочете. 
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Анкетираните съобщават следното: 

 библиотека 

 слайдове на учители, качени онлайн (3) 

 Презентациите се записват - записите се качват онлайн (3) 

 Електронен клас (5) 

 Google облак / Google диск (2) 

 Видеоклипове в Youtube / Уроци в Youtube (3) 

 Stack overflow 

 някои книги, които намираме онлайн / бази данни с книги (2) 

 datacamp (3) 

 moodle (3) 

 Уебсайтът на Luiss learn ми помага да виждам материалите от курса винаги, 

когато имам нужда. 

 курсове и модули за самообучение (2) 

 Видеоклипове, презентации, записи на лекции, допълнителни ресурси, 

препоръчани за домашно четене 

 Да, въпреки че те се считат за допълнителни, а не за допълващи синхронните 

учебни ресурси. Те са предимно допълнителни материали, предоставени от 

преподавателския състав, които могат да бъдат под различна форма (писмени 

материали, онлайн материали, видеоклипове и др.) 

 

10. На въпроса: 

Qual.Q.10. Въз основа на опита ви с Covid-19, от какъв вид психологически и социални 

ресурси се нуждаете, за да осигурите психическо и психологическо благополучие на 

колегите и учениците в случай на бъдеща извънредна ситуация? Моля, уточнете. 



 

63 
 

Анкетираните съобщават следното: 

 Споделяне на връзки за онлайн стажове 

 Имам нужда от детегледачка за децата си 

 Голяма част от комуникацията на живо (обаждания, видеоразговори), за да 

поддържате връзка с приятелите си и да не се губите. 

 Мисля, че често пъти по-гъвкавите крайни срокове биха били полезни, защото 

когато човек се чувства стресиран, понякога е трудно да се мотивира да работи. 

 възможността да се срещна с моите връстници и да общувам с тях. Начин да не 

губя физическата си сила, който е лесно достъпен. 

 Бих искал да участвам в неформални срещи със съученици. Аз изобщо не ги 

познавам :( 

 Социални срещи в безопасна среда (навън на чист въздух) (2) 

 онлайн събития,  

 съветници / лесно достъпни психолози / терапевт и различни групови срещи (3) 

 по-добра гаранция за качество, че студентите няма да се провалят на изпитите си 

поради проблеми с интернет. 

 състезания и други забавни дейности, които могат да се извършват от 

разстояние. 

 просто някои общи приключения или преживявания би трябвало да са 

достатъчни, предполагам. 

 телефонни линии за поддръжка 

 Онлайн курсовете не позволяват на учениците да придобият добре развит 

характер и да общуват с други хора. Възможността да разговарят и да общуват с 

колегите си от групата. (2) 

 По-често използвайте смесеното обучение. 
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 Семейство и приятели. 

 добри инструменти за сътрудничество и комуникация. 

 По-задълбочен личен контакт и контрол (2) 

 Най-добре би било да се учите лице в лице, но поради пандемията друга 

алтернатива е по време на лекцията да отделите малко време, за да поговорите 

за живота! 

 Ще посъветвам студентите да бъдат спокойни. Най-важното е да не мислят за 

Covid-19. В моя университет онлайн обучението е чудесно и не мисля, че ще е 

проблем да се учи онлайн. 

 Възможност за студентите да получат помощ от специалисти по проблемите на 

психичното здраве, разбиране от страна на преподавателите (разбират 

проблемите на студентите и се опитват да вземат предвид техните нужди) 

 разбиране, ако работата не се извършва навреме (в повечето случаи няма 

проблеми с това). Може би за някои - психологическа подкрепа. 

 Изготвяне на статии и презентации за основните проблеми на студентите и 

решаването им заедно с тях. 

 Преди всичко не мога да подчертая достатъчно факта, че опитът да се изпълнят 

предварително поставените цели при неблагоприятни условия (като извънредно 

положение) не е оптимална цел. Когато се обяви извънредно положение, трябва 

да се обърне голямо внимание на преосмислянето на начина на действие, 

защото индивидуалната среда на студентите може да не е идеална за учене и 

следователно наличието на прекалено високи очаквания (т.е. да се предполага, 

че в извънредно положение трябва да се извършват същите дейности, както при 

нормални условия, включително тестове и индивидуална работа в клас) е 

склонно да доведе до прекалено високи нива на стрес за студентите, особено в 

комбинация със самото извънредно положение. 
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 Смятам, че възможността за по-малък брой студенти винаги трябва да е налична, 

тъй като имах приятели, които изпитваха трудности, докато бяха дълго време 

вкъщи. Лично аз намирам онлайн курсовете за много по-добри от уроците в 

университета, защото се съсредоточавам повече, имам повече време за моите 

страсти и интереси и резултатите ми се подобряват.  

 Това, което е било загубено от пандемията, е социалността. Надявам се на 

задълбочена психологическа подкрепа чрез интервюта с експерти, а може би и 

на създаването на виртуални учебни класове, които да обединяват студентите от 

един и същи курс, за да могат да обсъждат записки и упражнения. 

 Също така смятам, че изпитите трябва да се провеждат единствено в 

университета, а не вкъщи. 

 Не се нуждая от психологически и социални ресурси. / Няма, много ми е удобно 

да работя и да уча вкъщи (2) 

Един от респондентите се спря по-подробно на последиците от Covid-19 върху 

студентите и възможните мерки за справяне с него. 

"Трябва да има онлайн срещи с преподаватели и студенти, понякога само за 

комуникация между студентите, като начин за изграждане на екип за студентите. 

Разбира се, има някои несъвършенства в онлайн класа, но всичко се развива доста 

бързо и е възможно да се преодолеят трудностите в обучението. Но за да се 

намалят стресът и безпокойството от цялата ситуация и да се подобри 

умственото и психологическото благополучие, в живота на студентите трябва да 

се добави повече просто общуване. Защото именно това се отнема при 

дистанционното обучение - общуването, обичайното общуване със студенти от 

същата група, които изучават същите предмети, имат същите проблеми. В 

нормална ситуация студентите лесно общуват помежду си поне в почивките между 

лекциите.  

Предложението е, ако ситуацията продължи или се повтори, университетите да 

помислят и за възможностите за организиране на прости онлайн събития за 
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"сплотяване на екипа" за студентите. В противен случай студентите остават 

изолирани със своите проблеми, без нормално човешко взаимодействие с хора със 

същите интереси. Някога университетът беше място, където много хора намираха 

своите приятели за цял живот - сигурен съм, че през последните две години не са 

толкова много студентите, които са успели да намерят нови най-добри приятели 

за цял живот по време на онлайн лекциите." 

Статистическата обработка на данните е показана в следващите страници. 

В таблиците и фигурите, които следват, са показани само сравнения със 

съответното ниво на значимост на медианните тестове за независими извадки 

под 0,05, което означава, че са открити значителни разлики. 
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Отговори на преподавателите в рамките на проект Edu-Gate 

Разбивка на пробите по държави 

 

страна N 

България 13 

Гърция 12 

Италия 4 

Латвия 7 

Като цяло няма съществени разлики в оценките на преподавателите в различните 

държави. Латвийските преподаватели съобщават за по-ниски нива на осведоменост за 

Образование 4.0 и Университет 4.0 в сравнение с българските, гръцките и италианските 

си колеги. 

Гръцките и латвийските преподаватели съобщават за по-високи нива на информираност 

по отношение на съхранението на данни в облак в сравнение с българските и 

италианските си колеги. 

Гръцките и латвийските преподаватели съобщават за много по-малка свързаност с други 

заинтересовани страни, като общини, министерства, харти или други публични или 

частни органи, отколкото техните български и италиански колеги. 

Италианските и българските преподаватели са по-удовлетворени от техническата 

подкрепа в техните дейности по цифрово преподаване в сравнение с гръцките и 

латвийските преподаватели. 

Участниците бяха помолени да уточнят някои въпроси. Техните отговори са представени 

по-долу. 

 

Qual.Q.1. Бихте ли посочили приложенията на Индустрия 4.0 и/или Качество 4.0 във 

Вашия университет, ако има такива? 

Анкетираните съобщават следното: 
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 3D принтери,  

 онлайн образователна платформа,  

 Електронна библиотека 

 moodle 

 роботика 

 Лаборатория за виртуална реалност, лаборатория за образователна роботика,  

 Онлайн лекции с 360 камери 

 Оценяването на учителите вече е напълно дигитализирано. Студентите имат пряк 

достъп до електронни въпросници за оценка на качеството на курсовете и 

преподавателите. 

 Спомагателни технологии,  

 Машинно обучение,  

 Наука за данните 

 облак, симулация 

 нищо 

 

Qual.Q.2. Бихте ли посочили приложенията на "Образование 4.0" и "Университет 

4.0" във Вашия университет, ако има такива? 

Анкетираните съобщават следното: 

 3D принтери,  

 онлайн образователна платформа,  

 LMS, базирана на платформата с отворен код Moodle 

 Електронна библиотека; дигитализация на библиотеките 

 Педагогика, базирана на игри; геймификация; обучение, базирано на игри 
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 интерактивно мултимедийно съдържание,  

 проектно-базирано обучение,  

 обърната класна стая,  

 смесено обучение 

 курсове за електронно обучение,  

 цифров подпис,  

 процедури за цифрови избори 

 Zoom 

 Нов модел за изпитите,  

 Обучение по проекти 

 облак,  

 симулация 

 нищо; не ми е известно да има такова. 

 

Qual.Q.3. Какви допълнителни ресурси са необходими за подобряване на 

смесеното (смесено традиционно и дигитално) обучение във вашия университет? Моля, 

уточнете това. 

Анкетираните съобщават следното: 

 Човешки ресурси 

 достатъчно място за съхранение, бърз интернет, модерно аудио- и 

видеооборудване, интерактивни бели дъски, безжични дисплеи за 

презентации, приложения с добавена реалност 

 Повече айпади, за да сме сигурни, че учениците имат необходимите 

инструменти у дома, абонаменти за най-популярните и най-добрите 
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онлайн инструменти за образование, по-бързо обучение за всички нови 

възможности 

 Практическа работа с различен електронен хардуер като процесор, 

измерване на напрежение и др. 

 Необходимо е допълнително обучение. 

 Интерактивни дъски,  

 Камери за автоматично проследяване (PTZ) 

 Надеждно и ново хардуерно оборудване,  

 Стабилност на мрежовата връзка 

 Актуализиране на хардуерното оборудване 

 Оборудването (хардуерът) е остаряло. Проекторите, озвучителната техника 

и интернет връзката са остарели. 

 Предимно обучение 

 Технически ресурси 

 Повече обучение чрез игри 

 Дигиталната култура в съзнанието на учителя 

 

Qual.Q.4. Кои са заинтересованите страни, които смятате за важни в общността на 

дигиталната класна стая? 

Анкетираните съобщават следното: 

 Диалог с практическата среда  

 Учители и студенти 

 Преподавател, студенти 

 Инструктор, ученици, гост-лектори 
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 Преподаватели, ИТ отдел 

 Фирми за информационни системи, доставчици на софтуерни лицензи, 

финансиращи органи/спонсори, изследователски институти, технологични 

иноватори 

 Университетски студенти 

 частни компании, МСП, НПО 

 мениджъри, студенти, бизнесмени, изследователи 

 Студенти, преподаватели, институции/организации 

 Преподаватели от други университети и други образователни институции 

 Създатели на съдържание, експерти по виртуална реалност и графични експерти 

 Министерства, училища, други университети, международни асоциации на 

академии 

 

Qual.Q.5. Какви видове дигитално иновативно обучение използвате в момента? 

Анкетираните съобщават следното: 

 интерактивна класна стая,  

 онлайн тестове, 

 адаптивно обучение,  

 геймификация, 

 смесено обучение 

 Последни практически новини от областта на електрониката. 

 Смесено обучение 

 Класна стая на Google, BigBlueButton 
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 Не много. Използвам въпроси за анкета, организирани чрез zoom, но такива 

неща вероятно са по-скоро стандартни в наши дни. 

 онлайн уроци, викторини, анотации в упражненията с помощта на студентите, 

анкети, класове за изпити и/или работа в екип в клас. 

 смесено преподаване, преподаване чрез игри 

 въпросници във формата на Google за обучение чрез игри 

 Електронно обучение, приложения за телеконференции, цифрови библиотеки, 

групи в социалните медии 

 Електронно обучение 

 Отворени образователни ресурси 

 Платформа за електронно обучение Moodle 

 Класни стаи и видеоклипове на живо 

 Платформа за електронно обучение, разработена от нашия университет 

 

Qual.Q.6. Какви софтуерни приложения използвате в момента за смесени/цифрови 

курсове? Моля, посочете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 Moodle (3),  

 Zoom (3),  

 MS Teams (6),  

 Google Colab 

 Webex 

 Google Forms, Google Docs, Google Drive,  

 Социални медии, проектор 
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 google meet 

 

Qual.Q.7. Какви софтуерни приложения/платформи предлагате в момента за 

вашите онлайн курсове? Моля, посочете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 Zoom (3),  

 MS Teams (4),  

 Google Colab 

 Anaconda Navigator, Jupyter Notebook, Figma, Keynote, Office 365 

 Active presenter,  

 Google Drive,  

 Moodle (2),  

 Google Meet (3),  

 Google Forms,  

 Google Docs,  

 social media,  

 laptop 

 Jitsi,  

 Google classroom 

 

Qual.Q.8. От какъв вид техническа поддръжка/мултимедийни средства се нуждаете 

в класните стаи, за да прилагате дигитално иновативно обучение? Моля, уточнете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 безплатни университетски акаунти в Canvas, Bookcreator и др. 
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 поддръжка и инструменти за създаване на висококачествени образователни 

видео и мултимедийни учебни обекти, инструменти за активно обучение, 

разработване на сериозни игри. 

 Техническа поддръжка като цяло 

 Ефективно обучение преди употреба 

 Обучение по програмиране и програмисти 

 Интерактивна бяла дъска 

 Лице, посветено на всяка лекция, което да решава потенциални проблеми и 

да помага на студентите 

 Имам нужда от хардуерна поддръжка от техническия персонал на моя 

университет. Имам нужда от софтуер от лицензирани доставчици на софтуер. 

 Имам нужда от помощ, която да е на разположение 24 часа в денонощието, 

7 дни в седмицата. 

 Инструменти за симулация, информационни табла 

 По-интерактивни уроци и задълбочени дейности 

 Техници за проблеми с връзките и звука 

 Видео стрийминг 

 

Qual.Q.9. Разполагате ли с някакви асинхронни ресурси за електронно обучение 

(самообучение) във вашия университет? Моля, посочете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 да, много + базите данни, които нашата библиотека покрива 

 Видео уроци 
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 Има ресурси за самостоятелно учене - интерактивни мултимедийни уроци, 

видеоклипове, електронни лекции, презентации, автоматично оценявани 

тестове и др. 

 Различен хардуер за електроника 

 Имам компютър 

 

Qual.Q.10. Въз основа на опита ви с Covid-19, от какъв вид психологически и социални 

ресурси се нуждаете, за да осигурите психическо и психологическо благополучие на 

колегите и студентите в случай на бъдеща извънредна ситуация? Моля, уточнете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 На мен и моите студенти ни липсва социалният контакт, но те участват по-

интензивно в онлайн класовете. 

 Психологически консултации 

 Укрепване на подкрепата на общността. На всеки етап от оценката да се включват 

заинтересовани лица (оценка с участие). Проектиране на интервенции въз 

основа на достатъчно информация. Развиване на разбиране и последователно 

осмисляне на универсалните права на човека, отношенията на власт между 

външните лица и засегнатите от COVID хора. 

 Не искам дистанционно обучение през 100% от времето 

 Имам нужда от време 

 

Qual.Q.11. Имате ли какво да добавите?  Вашите мнения и коментари ще бъдат 

високо оценени. 

Анкетираните съобщават следното: 

 Практическата работа в онлайн обучението ще бъде по-добра за инженерните 

специалисти. 
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 Самостоятелно четене 

 Много интересен проект. Той може да помогне на малките публични 

университети, които не са организирани и често са много стари в тези аспекти. 

 Моля, предоставете обща отворена платформа на всички университети в ЕС. 
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Обработката на данни с SPSS 25.0 е достъпна в следващите страници: 

 

 

цифрова_грамотност 

 

 

 

Ниво на_цифрово_образование 

 

 

 

цифрова_библиотека 

 



 

78 
 

 

 

киберсигурност 

 

 

 

предоставяне на_онлайн уроци 
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осведоменост_индустрия 4.0 

 

 

 

индустрия 4.0_ в_учебната програма 
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осведоменост_качество 4.0 

 

 

качество 4.0_ в_учебната програма 
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осведоменост_образование 4.0 

 

 

 

осведоменост_университет 4.0 
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приложение_образование 4.0 

 

 

 

приложение_университет 4.0 
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обучение_нужди 

 

 

осведоменост_облачно съхранение 
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осведоменост_облачни изчисления 

 

 

 

осведоменост_учене чрез игра 

 



 

85 
 

 

осведоменост_отворени източници 

 

 

 

онлайн_заплахи_възможност 
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сигурна_самоличност_онлайн 

 

 

осведоменост_дигитално_законодателство 
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oнлайн_тестване_на_надеждност 

 

 

способност_справяне_проблеми_ИТ_средства 

 

 

цифрови_платформи_обучение 
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съвременно_цифрово_оборудване 

 

 

хибридно_обучение 
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дигитална_свързаност_държави 

 

 

дигитална_свързаност_заинтересовани страни 

 

 

дигитално_преподаване_удовлетвореност 
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онлайн_преподаване_удовлетвореност 

 

 

подкрепа_ удовлетвореност 
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Персоналът в рамките на проект Edu-Gate - сравнение на отговорите в 

различните държави 

страна N 

България 4 

Гърция 7 

Италия 10 

Латвия 3 

 

Като цяло българските и италианските университетски преподаватели отчитат по-

високи нива на цифрова трансформация по отношение на цифровата грамотност и 

осведомеността и готовността за "Образование 4.0" и "Университет 4.0" в сравнение с 

латвийските и гръцките университетски преподаватели. Всички респонденти съобщават 

за ниска степен на свързаност с други университети и заинтересовани страни. 

Всички участници в проучването, независимо от държавата, считат ИТ инфраструктурата 

за адекватна и съвременна. Служителите на латвийските ВУЗ-ове подчертават, че 

цифровото образование дава възможност за взаимодействие между студентите. По-

голямата част от анкетираните съобщават за ниски нива на осведоменост за 

законодателството по отношение на възпроизвеждането на цифрово съдържание. 

Участниците бяха помолени да уточнят някои въпроси. Техните отговори са представени 

по-долу. 

 

11. На въпроса: 

Qual.Q.1. Бихте ли посочили приложенията на Индустрия 4.0 и/или Качество 4.0 във 

Вашия университет, ако има такива? 

Респондентите не съобщават нищо. 



 

92 
 

 

12. На въпроса: 

Qual.Q.2. Бихте ли посочили приложенията на "Образование 4.0" и "Университет 

4.0" във Вашия университет, ако има такива? 

Анкетираните съобщават следното: 

 облак за съхранение на данни,  

 интерактивни бели дъски 

 платформа за електронно обучение,  

 електронни услуги за персонала и учениците 

 Класни стаи с поддръжка на компютри и смартфони,  

 онлайн оценяване 

 Moodle и  

 Blackboard. 

 

13. На въпроса: 

Qual.Q.3. Какви допълнителни ресурси са необходими за подобряване на 

смесеното (смесено традиционно и дигитално) обучение във вашия университет? Моля, 

уточнете това. 

Анкетираните съобщават следното: 

 цифрова класна стая 

 модерно оборудване, редовни квалификационни курсове 

 Повече цифрови технологии в уроците, използване на приложения и игри в 

процеса на преподаване 

 Повече смарт дъски в класните стаи 
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 Техници и създатели на съдържание за електронно обучение 

 Смесеното обучение е най-доброто решение 

 

14. На въпроса: 

Qual.Q.4. Кои са заинтересованите страни, които смятате за важни в общността на 

дигиталната класна стая? 

Анкетираните съобщават следното: 

 Преподаватели, студенти, персонал 

 Всеки има важна роля (учители, персонал, ученици, родители и т.н.), 

 Преподавателски общности 

 Учители и ученици 

 Фирми и академични доставчици 

 

15. На въпроса: 

Qual.Q.5. Какви видове дигитално иновативно обучение използвате в момента? 

Анкетираните съобщават следното: 

 гъвкаво обучение 

 асинхронни платформи за електронно обучение,  

 телеконференции,  

 видеопрожектори,  

 в редки случаи смартбордове 

 онлайн стрийминг 

 няма 
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16. На въпроса: 

Qual.Q.6. Какви софтуерни приложения се използват в момента в 

смесените/цифрови курсове? Моля, посочете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 office 365, 

 moodle (2), 

 openeClass,  

 Zoom, and 

 Google Meet. 

 

17. На въпроса: 

Qual.Q.7. Какви софтуерни приложения/платформи използвате в момента в 

работата си? Моля, посочете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 moodle (2) 

 office 365 

 open eclass (2) 

 zoom (2) 

 Много са, свързани с услуги за данни и информационни системи 

 Adobe connect 

 

18. На въпроса: 
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Qual.Q.8. Какъв вид техническа поддръжка/мултимедийни средства смятате за 

необходими за прилагането на дигитално иновативно обучение в класната стая? Моля, 

уточнете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 съвременни инструменти за създаване на учебни програми, редовна техническа 

поддръжка и 

 повече смарт дъски в класните стаи за поддържане на връзка с отдалечените 

обучаеми. 

 

19. На въпроса: 

Qual.Q.9. Разполагате ли с някакви асинхронни ресурси за електронно обучение 

(самообучение) във вашия университет? Моля, посочете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 самостоятелни курсове за електронно обучение 

 да, отворени курсове 

 отворете платформата eClass 

 платформата openeclass, която се използва широко за преподавателите 

 

20. На въпроса: 

Qual.Q.10. Въз основа на опита ви с Covid-19, от какъв вид психологически и социални 

ресурси се нуждаете, за да осигурите психическо и психологическо благополучие на 

колегите и студентите в случай на бъдеща извънредна ситуация? Моля, уточнете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 онлайн комуникации, пространства за сътрудничество 
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 Трудно е да се каже. Предполагам, че ще има повече комуникация, дори чрез 

телеконференция, и подготовка за подобна ситуация. 

 Не знам (4) 
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Дружества, работещи в областта на информационните услуги в рамките 

на проект Edu-Gate - Сравнение на отговорите в различните държави  

Разпределение на респондентите по държави 

 

страна N 

България 5 

Гърция 5 

Италия 2 

Латвия 3 

 

Като цяло италианските и латвийските компании в областта на информационните 

технологии отчитат по-високи нива на компетентност и експертиза в областта на 

цифровата трансформация. Италианските компании в областта на информационните 

технологии превъзхождат всички останали по отношение на готовността за образование 

4.0 и университети 4.0 и потенциала за свързване на различните ВУЗ-ове и на ВУЗ-овете 

с техните заинтересовани страни. Гръцките респонденти съобщават за по-нисък 

потенциал за свързаност с други университети и заинтересовани страни в сравнение с 

останалите участници в проучването. 

Участниците бяха помолени да уточнят някои въпроси. 

Q1.3. Какъв вид цифрови образователни приложения/медии са на разположение при 

поискване? 

Анкетираните съобщават следното: 

 презентации, онлайн семинари 

 moodle 

 Разработване на модули за електронно обучение, H5Pmodules 

 интерактивно видео 
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 цифрова оценка 

 съвместно обучение 

 документация 

 информация и статии, налични на уебсайта и в профилите на дружеството в 

социалните медии.  

 образователни платформи 

 мултимедийни продукти за електронно обучение 

 онлайн пакети 

 презентации относно цифровата трансформация в публичния сектор 

Q2.3. Какви ресурси са необходими за подобряване на смесеното (смесено 

традиционно и цифрово) обучение в университетите? Моля, уточнете това. 

Анкетираните съобщават следното: 

 Човешки ресурси 

 Подобряване на цифровите умения на преподавателите и студентите 

 Курсове   

 Време за адаптиране на цифровите иновации в процеса на обучение чрез 

сравняване на различни приложения за преподаване, за да се постигнат най-

добрите цели; Човешки ресурси с добри познания за ИТ инструментите и 

желание да бъдат гъвкави към промените. 

 По-добра свързаност и оборудване 

 Повече онлайн и видео уроци, по-добър достъп до електронни библиотеки и 

учебни материали, предлагани от университетите. 

 няма 
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 по-добре обучен персонал, който да може да предоставя висококачествено 

образование, основано на цифрови ресурси, с други думи, по-добри умения в 

областта на цифровизацията. 

 Платформа за електронно обучение и вътре във всеки вид приставка с повече 

функции, виртуална класна стая, упражнения и др. С тези елементи ще се получи 

добър проект за електронно обучение и е възможно да се използва в смесена 

класна стая, която наричаме "хибридна класна стая". 

 Просто променете поведението на учителите, тъй като хардуерът и цифровите 

платформи, които могат да се използват за смесено обучение, вече са на 

разположение на университетите. 

 лица със специфични умения 

Q2.6. Кои са заинтересованите страни, които смятате за важни в общността на 

дигиталната класна стая? 

Анкетираните съобщават следното: 

 Администрация и НПО 

 Ученици, учители, представители на бизнеса, библиотекари 

 университет, преподаватели, студенти, разработчици на софтуер/представители 

на поддръжката  

 бизнес, образователни институции, самите ученици 

 потребители или ученици 

 учители, ученици и помощници 

 публични и частни заинтересовани страни 

 Всички, които се интересуват от духовно развитие и обучение 

 Не знам 
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Q2.7. Какви видове дигитално иновативно обучение предлагате в момента на 

университетите? 

Анкетираните съобщават следното: 

 AI приложения 

 Няма 

 H5P, интерактивно видео 

 Методология за смесено обучение с използване на технологични инструменти 

 Смесено обучение в областта на меките умения 

 Смесени курсове за стажове - студентите общуват с менторите си и изпълняват 

задачите си онлайн и в офиса.   

 В момента има работа по проекти, конкретни платформи при поискване, но те 

покриват определени курсове 

 Видеообучение за електронно обучение, игри, видеоклип със ситком, симулация 

 Виртуална реалност и AR 

 Специален уебсайт на Moodle 

 Електронна самоличност, облачни услуги, електронно здравеопазване, ... 

 

Q2.9. Какви софтуерни приложения предлагате в момента за смесени/цифрови курсове 

във висшето образование? Моля, посочете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 

 Moodle, MS Teams, Zoom 

 За смесени курсове използваме Viber, Skype, Zoom, имейл 

 Moodle и BigBlueButton 
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 Moodle във връзка с BigBlueButton 

 платформи за сътрудничество 

 

Q2.10. Какви софтуерни приложения/платформи предлагате в момента за онлайн 

курсове във висшето образование? Моля, посочете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 

 Moodle, MS Teams 

 Moodle, MS форми 

 Udemy (разработчик на SW от Гърция) 

 Storyline и The Big Blue Bottom   

 Moodle във връзка с BigBlueButton 

 платформи за сътрудничество 

 

Q2.12. Какъв вид техническа помощ/мултимедийни инструменти предлагате/ за класни 

стаи, които прилагат дигитално иновативно обучение? Моля, уточнете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 Zoom, teams,  

 геймификация и  

 платформи за сътрудничество. 

Един от тях отговори: "Ние предлагаме цифровата платформа и преподаватели, които 

да помагат на учителите по време на уроците." 
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Q2.13. Разполагате ли с някакви асинхронни ресурси за електронно обучение 

(самообучение), които са на разположение на университетите? Моля, посочете. 

Анкетираните съобщават следното: 

 

 Ресурси за Google Classroom, Microsoft 365, Zoom 

 Обучения в Moodle за специалисти в областта на опасното оборудване 

 Moodle 

 Да, ние записваме сесиите на живо и ги предоставяме през цялата година като 

ресурс на курсовете. 

 Някои презентации 

 

Искате ли да добавите нещо?  Вашите мнения и коментари ще бъдат високо оценени. 

Анкетираните съобщават следното: 

 

 Дори цифровите уроци трябва да бъдат направени по-интерактивни с активното 

участие на участниците. Взаимодействието и активното участие са това, което 

прави разликата в ученето. То е или синхронно, или асинхронно 

 Много корпорации и университети са толкова стари на този пазар, тук в Италия 

Въпросниците, използвани за това проучване, са включени в приложението. 
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4. Показатели 

В тази глава ще бъде описана рамката за осигуряване, т.е. планът за провеждане на 

цифрово образование. Той ще включва показатели за това как да се оценява учебният 

опит. Главата ще се основава на следните блокове: 

- План 

- Изпълнение  

- Оценка  

- Преглед и ревизия 

Всеки партньор предложи показатели и събра съответните данни (или посочи липсата 

на данни). Индикаторите могат да помогнат на бъдещите преподаватели и учители да 

структурират по-добре своите курсове, а също така могат да бъдат използвани в помощ 

на създателите на политики на всички нива за разработване на по-добри политики. 

В таблица 1 по-долу са обобщени резултатите за страните партньори. 

Таблица 1 Показатели за всички държави 

Индикатор Италия Латвия България Гърция 

Брой курсове, които 

включват тестове 

По принцип всеки 

курс на обучение 

включва 

разнообразни 

дейности/форми, 

целящи тестването 

на обучаемите. 

 

Няма данни По принцип всеки 

курс на обучение 

включва 

разнообразни 

дейности/форми, 

насочени към 

тестване на 

обучаемите, и 

поради тази причина 

следва да се даде по-

ясно определение на 

този показател. 

Няма данни 

Използвана 

платформа/система - 

Moodle, Blackboard, 

Zoom, Microsoft 

Teams, Classroom 

Moodle Почти 100% от 

българските висши 

учебни заведения 

използват решения с 

Eclass, Moodle 
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Google, Google 

Meet, Skype 

отворен код, по-

конкретно Moodle, за 

своите системи за 

управление на 

обучението. Други 

използвани 

платформи са: Zoom, 

Microsoft Teams, 

Classroom Google, 

Meet Google, 

BigBlueButton, Skype, 

Blackboard, E-

learning. 

 

Брой акредитирани 

програми за дистанционно 

обучение 100% 

 14 магистърско 

ниво & 19 

бакалавърско 

  

Дял на висшите училища, 

които имат платформа за 

електронно 

обучение/определят 

платформата 

 Moodle   

Дял на ВУЗ-овете, които 

имат някои вътрешни 

правила за качество за 

създаване на цифрови 

курсове 

 68%   

Достъп до интернет за 

домакинствата 

 89%   

Дял на ВУЗ-овете, които 

разполагат с някакъв вид 

онлайн материали/курсове 

 100% (поради 

COVID 19) 

  

Официално сертифициране Същото като при 

традиционните 

ВУЗ-ове 

Няма данни Относно 

сертифицирането на 

онлайн курсовете: 

Сертифицирането 

(издаването на 

Няма данни 
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документ) е процес, 

който се извършва на 

университетско ниво 

в съответствие с 

предписаните 

процедури и 

правила. 

Преподавателите 

нямат право да 

издават сертификати. 

Всички 

университетски 

курсове, които са 

част от учебните 

програми на 

университета, се 

оценяват с ECTS. За 

успешно преминат 

онлайн курс 

Университетът може 

да издаде 

сертификат, в който е 

документиран и 

неговият еквивалент 

в ECTS. Признаването 

на тези сертификати 

обаче зависи от 

организацията, на 

която се представят 

(работодателска 

организация или 

друг ВУЗ). 

 

Видове използвана 

мултимедия - синхронна и 

асинхронна 

мултимедийни 

уроци, смесени 

уроци, учебни 

„хапки“, 

образователни 

дигитализирани/ск

анирани учебници, 

записки от 

лекции), 

видеоклипове 

(записани лекции), 

мултимедийни 

уроци, кратки 

образователни 

видеоклипове 

Видеоклипов

е, 

съдържание, 

базирано на 

игри 
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клипове, цифрови 

анимации. 

 

изображения 

(напр. ppt 

слайдове с 

текстове и 

илюстрации) 

 

Средства, предназначени 

за цифровизация на 

образованието 

 повечето налична 

информация е 

само за 

началното/средно

то образование. 

  

Колко онлайн курса се 

предлагат 

42 всеки университет 

предлага някои 

онлайн курсове, 

особено по време 

на периодите на 

локдаун при Covid-

19. Няма 

конкретен брой за 

тях, тъй като няма 

отделна 

акредитация 

161 Програми: 

няма данни,  

Индивидуалн

и курсове: 

4144 

Брой записани студенти 334.823 няма данни за 

броя на 

студентите, 

изрично записани 

в програми за 

100% 

дистанционно 

обучение; поради 

Covid-19 всички 

студенти имат 

поне някакъв досег 

с цифрови курсове 

9488  

 

Няма данни 

Брой студенти, завършили 

курса 

 Няма данни  Няма данни 
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Липса на компетентност на 

пазара на труда 

 да бъдат проучени, 

но цифровите 

умения са едни от 

основните 

  

Процент на синхронните 

курсове 

Няма данни няма данни Няма данни ~30% 

Ниво на удовлетвореност 

от страна на учениците 

Няма данни няма данни за 

удовлетвореността 

от дистанционното 

обучение. Що се 

отнася до 

дистанционното 

обучение по време 

на първото 

блокиране на 

учебния процес 

поради 

пандемията Covid-

19 (март 2020 г.) - 

само 9% от 

студентите не са 

срещнали никакви 

проблеми (Latvijas 

Studentu apvienība, 

2020 г.) 

Няма данни Няма данни 

Информация за 

компетенциите, които е 

необходимо да се повишат 

сред академичния 

състав/преподавателите на 

ВУЗ 

 обща цифрова 

грамотност; 

техники и 

инструменти за 

видеозапис; 

функционалност 

на Moodle 

  

наличие на учебни ресурси 

за учителите. 

 Уебинари и 

семинари, 

осигурени от ВУЗ-

овете, и различни 

ресурси на пазара, 

без 
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централизирани 

обучения или 

информация за 

такива. 

колко напреднали са 

форматите/мултимедийнит

е опции, които най-често се 

използват за цифрови 

курсове 

 среда - 

цифровизация: 

онлайн лекции 

(особено онлайн 

семинари с 

взаимодействие в 

чат стаи, 

споделени 

документи), 

онлайн тестове  
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5. Методологии за разработване на онлайн курсове и критерии за 

качество 

Разработването на качествен онлайн курс изисква да се следва добре обоснована 

методология и критерии за качество. Някои предишни усилия, предприети от 

скандинавските и балтийските страни, могат да помогнат при избора. Работата на Joshi 

(2021 г.) представя принципите за цялостно разработване на качествени онлайн 

програми за придобиване на степен във висшето образование. Авторът разбира под 

онлайн програма за придобиване на степен като програма, завършена онлайн с 

помощта на интерактивни елементи, синхронни онлайн срещи и ръководено обучение, 

както и осигуряване на онлайн достъп на студента до всички услуги и подкрепа, 

предоставяни от образователната организация. Предлаганият модел се състои от три 

слоя (организационен, педагогически и онлайн програма за придобиване на степен), 

показани на фигура 4, които заедно позволяват интегрирането на цифровите нужди на 

организацията с нуждите на педагогическата стратегия (Joshi, 2021). 

 

 

Фигура 4 Три нива на цялостно проектиране на онлайн програми за придобиване на степен (ОППС) във 

висшето образование (възприето от (Joshi, 2021)) 

Получените в резултат на това цялостни принципи за проектиране са обобщени, както 

следва (Joshi, 2021):  
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1. Организационен слой: Избор на стратегически и педагогически подходи на ОППС 

в рамките на цялата организация в контекста на цифровата компетентност: 

o да избере стратегически отправни точки за ОППС, включително 

педагогическа, цифрова и дизайнерска стратегия; 

o проверка на цифровата компетентност на организацията за предоставяне 

на стратегически подходи в ОППС; 

o оценка на качеството, за да се гарантира прилагането на стратегически 

подходи в ОППС; 

o да си сътрудничат за постигане на последователност в цялата организация 

при прилагането на стратегическите подходи в ОППС; 

2. Педагогически слой: Осигуряване на осведоменост и прилагане на 

педагогическата стратегия в структурата и дейността на ОППС в контекста на 

цифровата компетентност 

o създаване на онлайн среда и среда на място, които подпомагат прилагането 

на педагогическата стратегия в една дигитално компетентна организация; 

o обучение на персонала за прилагане на педагогическа стратегия и 

използване на елементите на DigCompOrg при провеждане на обучението по 

ОППС; 

o да направят елементите на педагогическата стратегия и цифровата 

компетентност видими при разработването на учебната програма; 

o създаване на шаблони за проектиране на онлайн учебни среди, които 

позволяват и подобряват прилагането на педагогическата стратегия при 

осъществяване на обучението по ОППС; 

o пазарна педагогическа стратегия като диференциращ фактор за ОППС в една 

дигитално компетентна организация; 

3. Слой за онлайн дипломиране: Осъществяване на онлайн обучение за 

придобиване на образователна степен, за да се създаде качествен учебен опит, 
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както е предвидено от гледна точка на педагогическата, техническата и 

организационната стратегия: 

o осигурява постоянна педагогическа, технологична и организационна 

подкрепа за персонала и студентите в ОППС; 

o осигуряване на обучение по ОППС, което е в съответствие със 

стратегическите подходи и отговаря на критериите за качество; 

o подпомагане на благосъстоянието на персонала и учениците, които 

принадлежат към общността на ОППС като част от образователната 

организация. 

На свой ред латвийските изследователи (Skvorcovs and Graurs, 2018) твърдят, че 

системата за дистанционно обучение трябва да включва четири основни компонента, 

представени на фигура 5. Освен това авторите на работата предлагат следните 

принципи на дистанционното обучение на ниво всеки курс:  

1. Отделете техническите, фактологичните и механичните компоненти и ги 

предайте онлайн чрез инструкции в нов стил и инструменти за оценка.  

2. Поддържане на постоянно качество и измерване на постиженията.  

3. Фокусирайте се върху сесиите лице в лице изключително върху ученето чрез 

преживяване: работа по проекти, игри, симулации, дебати и други:  

a. да направят часовете за контакт по-ангажиращи и запомнящи се, по-

удовлетворяващи както за студентите, така и за академичния състав;  

b. автономно, самонасочено учене;  

c. факултет като треньор; 

4. Освободете до 30-50% от часовете на преподавателите по програмата:  

a. реинвестиране в по-експериментално обучение; 

b. добавяне на повече ученици (класни секции);  

c. директно към изследователската дейност на факултета;  
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5. Коригиране на форматите за пълен работен ден, за непълен работен ден, 

модулен или дистанционен. 

 

 

Фигура 5 Основни компоненти на системата за дистанционно обучение (възприето от (Skvorcovs and 

Graurs, 2018)) 

Инициативата FITech (Финландският технологичен институт) предлага съвместна 

платформа, създадена от всички технически факултети на финландските университети в 

подкрепа на цифровия преход във Финландия, която предлага безплатни 

университетски курсове от всички технически университети във Финландия както за 

студенти, така и за учащи се през целия живот (Smidt, 2020). Освен това инициативата е 

създала ценни материали със свободен достъп на английски език за разработване на 

онлайн курсове, сред които (FITech, n.d.): 

 Книга за проектиране на онлайн обучение, която описва практически 

инструменти (съдържание, структура, дейности и други) за проектиране на 

висококачествено онлайн обучение; 

 Инструментариумът за проектиране на обучението, който съдържа 

инструментите, споменати в "Книга за проектиране на онлайн обучение"; 

 Периодична таблица на онлайн дейностите, която представя онлайн учебните 

дейности въз основа на желаните резултати от обучението. 
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Процесът на проектиране на онлайн обучение във FITech е представен на фигура 5. 

 

 

Фигура 6 Процесът на проектиране на онлайн обучение във FITech (възприето от (FITech, n.d.)) 

Според дизайнера на обучение на FITech Хухтанен (2020 г.) шест стъпки могат да 

помогнат за преместването на преподаването онлайн: 

1. Формат: Изберете метода. Възможните насоки са обобщени в таблица 2. И така, 

в зависимост от броя на участниците в курса и техния обхват е необходимо да се 

реши какъв да бъде форматът (синхронен, асинхронен или полуасинхронен) на 

преподаване и какво ще включва той. 

Таблица 2 Избор на формата на онлайн обучението (възприето от Huhtanen, 2020) 

 

 

2. Настройка: Техническата платформа. Тя включва подбиране на техническата 

платформа за осъществяване на обучението (таблица 3). 
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Таблица 3 Избор на технически решения (създадена въз основа на Huhtanen,2020)) 

Аспект Инструменти 

Преподаване по задание Moodle или друга LMS, платформи за блогове като 

WordPress 

Преподаване на базата на 

видео стрийминг 

Zoom, Adobe Connect, инструменти за видеоконференции 

(Skype for Business, Microsoft Teams, Slack, Google Meet и 

други), онлайн бели дъски и инструменти за активиране 

(Flinga, Mentimeter, Miro и други) 

Записване и публикуване 

на видео 

Panopto или Echo 360, Youtube или Vimeo 

  

3. Организиране: ясна структура. Предполага определяне на структурата на курса. 

На най-ниско ниво онлайн курсът трябва да бъде структуриран в четири раздела: 

 Започване и активиране на предишни знания: Курсът започва с преглед на 

целите на обучението, структурата, оценяването и инструментите, използвани по 

време на курса. 

 Основни познания: Тези модули обхващат съдържанието на курса, което трябва 

да се знае. Всеки модул се състои от съдържание и компонент за активно участие. 

 Задълбочаване на взаимодействието: Тези модули възлагат на обучаващите се 

активна работа по темата под формата на проекти, групова работа, упражнения 

за писане или други дейности. Тези интерактивни компоненти могат да бъдат 

включени в модулите за основни знания. 

 Обобщение и оценка: Обобщаване на темите, включени в курса, например чрез 

онлайн семинар. Оценяването може да се извърши или в края на курса 
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(обобщаващо), или по време на целия курс чрез по-малки упражнения 

(формиращо). 

4. Активиране: Хората се учат чрез обработка. Основава се на избора на дейности, 

взаимодействия и задачи в курса.  

5. Кристализирайте: Бъдете кратки, за да задържите вниманието. Във всеки вид 

съдържание, използвано в курса, е необходимо да се определи основното 

съдържание и да се отсее ненужната информация.   

6. Взаимодействие. Това предполага намиране на начини за осигуряване на 

взаимодействие между учениците и между учениците и учителя.  

В Естония работната група по качеството на електронното обучение е разработила 

методология за оценка на качеството на електронните курсове, като е подготвила 

редица наръчници и е разпространила най-добрите практики на национално равнище 

(Varendi et al., 2018). Те изготвиха и наръчник за учители, който се фокусира върху 

създаването на курс за електронно обучение с добро качество, независимо дали става 

въпрос за нов курс или за подобряване на съществуващ.  

Kazaine (2017) обобщава критериите за качество на материалите за електронно 

обучение, споменати в литературата, и въз основа на личния си опит. Те са групирани в 

четири раздела: 

 Формално качество на сегментирането и структурирането на текста, 

граматически и правописни грешки, език, актуалност, литературни източници, 

спазване на авторските права, преглед на версията 

 Дидактически: цели на курса, оценки на курса, целева група, избор на медии, 

метаданни на курса, съответствие с учебната програма 

 Медии: корпоративен дизайн, оформление на съдържанието, графики и 

шрифтове, мултимедия, дизайн на текст и графики, външни ресурси за 

съдържание, търсене, време за зареждане на материала 
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 Използваемост: навигация, функционалност, възприятие, достъпност, 

алтернативно осигуряване, учебни задачи и обратна връзка 


