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Според някои футуролози, промените, които ще настъпят през
следващите 10 години, ще бъдат по-големи от тези през последните 10
века. Бъдещето ще покаже, дали тази прогноза е вярна. Но е сигурно, че
промени ще има и те ще бъдат значими. Въпросът е, дали
образователната система трябва да ги следва, да върви успоредно на
тях или да ги изпреварва?
В този наръчник е отразен опитът на Русенския университет в
областта на образователните иновации и най-вече – в тяхното
прилагане с цел да се повиши мотивацията на студентите да
възприемат знания и да генерират нови такива. Наръчникът може да
бъде използван от всички учители и преподаватели, които желаят да са
в крак с дигиталното поколение и дори – с едни гърди пред него :-)
Вероятно някои читатели ще кажат, че авторите на този Наръчник
са мечтатели, а написаното от тях - фантазии. Бихме ги посъветвали да
не избързват с оценката си – същото се говореше в началото на този
век, когато започнахме работа в областта на електронното обучение, а
ето, че сега вече няма университет без акредитирана среда за
дистанционно обучение и който да не предлага такова обучение по
няколко бакалавърски и магистърски програми.
ДЖОН ДЮИ
философ и реформатор в образованието
1859-1952

„Ако днес учим децата си по начина,
по който сме ги учили вчера,
то ние ограбваме бъдещето им.“
МАРК ПРЕНСКИ
писател и образователен експерт

„Днешните студенти не са като вчерашните.
Те не са вече онези хора,
за които нашата образователна система
е била създадена да обучава.“
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Copyright 

-2-

НАРЪЧНИК ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър
на образованието и науката

„Друга важна задача по време на Председателството на България
на Съвета на ЕС ще бъде разработването на Европейски план за
действие за дигитално образование.“, подчерта министър Красимир
Вълчев. „Необходими са действия за оптимизиране на процесите на
учене чрез дигиталните технологии. Не само за инфраструктура и
оборудване, но и за изграждане на човешки капацитет. Важно е
учителите да се чувстват сигурни при работа с новите технологии, така
че трябва да ги мотивираме чрез допълнителна квалификация.“
Източник:
https://www.24chasa.bg/novini/article/6678230
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ДЕНИЦА САЧЕВА
Заместник-министър
на образованието и науката

"В обозримо бъдеще фразата "Завърших образованието си." няма
да бъде актуална, защото образованието ще продължава през целия
живот. И ще става с много по-различни от днешните образователни
технологии.“
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Чл.-кор. проф. д-р СТЕФАН КОСТЯНЕВ, дмн
Ректор на Медицински университет - Пловдив

Определението за „наръчник” в тълковния речник е: „Книга, сборник
с най-необходими данни в някоя област, който се използва често”. За да
издадеш ръководство в една толкова бързо развиваща се област, като
иновационните образователни технологии, трябва да си визионер и да
имаш огромен опит, ентусиазъм и ... оптимизъм. Доколкото познавам
авторите, мисля, че те притежават в изобилие и трите качества.
Конфликтът в образованието е значим: Дигиталното поколение на
21-ви век се обучава от аналогови преподаватели от 20-ти век, често
използващи методи от 19-я! Учениците и студентите днес са визуални
мислители и виртуални изпълнители - истински ICT „воини“. В света се
извършва чудовищна дигитална трансформация и никой няма да бъде
отминат, освен ако не иска да се самоизолира от технологичния прогрес!
Образованието не е хоби, но то може да бъде информационно
забавление. Защото ученето е най-ефективно, когато е свързано с
положителни (виртуални) емоции. Особено при днешното дигитално
поколение. В английския език има следния неологизъм:
Еducation + Еntertainment = Еdu-tainment.
Някой трябва да пише книги за Интернет-дрогираното поколение.
Малки електронни книги с къси изречения и прости думи, с много
фантазия, илюстрации и емотикони. Книги от типа на комиксите, с
афоризми в стила на Twitter. Като например: «Животът е лудост, но да
му се наслаждаваш виртуално, е още по-голяма лудост.» :-)
Но не по-малко важно е, някой да създава учебни помагала и
пътеводители и за преподавателската гилдия, която е подложена на
огромно изпитание и дори – на стрес.
Точно такова чудесно ръководство държите в ръцете си! Пожелавам
успех на книгата и на читателите от всички възрасти!
BUILDING TEACHERS BEFORE BUILDING STUDENTS!
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ГЕРГАНА ПАСИ
Основател и председател
на ДИГИТАЛНАТА НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ
и Дигитален шампион
на БЪЛГАРИЯ

Нямам честта да принадлежа към славната учителскопреподавателска гилдия, но, като майка на три деца, съм много добре
запозната с проблемите на дигиталното поколение. Виждам, как бавно,
но сигурно се разтваря ножицата между образователната система и
NET-поколението, в смисъл, че едната изостава от очакванията на
другата по отношение използването на дигиталните технологии.
Прочетох внимателно съставения в Русенския университет
НАРЪЧНИК ПO ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ.
Неговите автори предлагат една оригинална концепция за адаптиране
на образователната система към дигиталното поколение, като за база
са използвали стратегията за дигитализация на образованието на
Оксфордския университет. Най-ценното в книгата е достатъчно
подробното описание на всяка една от известните иновационни
образователни технологии и дидактически модели, вкл. и на някои,
които предстои да бъдат развити и използвани.
Доколкото ми е известно, тази книга е първа по рода си в България,
а може би и извън нея.
Уверена съм, че Наръчникът ще се превърне в настолна книга на
всеки учител и преподавател, който иска да е в крак с дигиталното
поколение и да е ценен, обичан и уважаван от него.
Препоръчвам на авторския колектив да публикува Наръчника в
интернет, за да стане общодостъпен и да помисли за превеждането му
на английски език.
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ПРЕДГОВОР
Дигиталното поколение, наричано още „поколение на седемте
екрана“ – на телевизора, компютъра, лаптопа, таблета, фаблета,
смартфона и интелигентния часовник не може и не бива да се обучава
така, както са били учени неговите родители. Пред това поколение не
може и не бива да се пише на черна дъска с бяел тебешир. Замяната на
черната дъска с бяла, а на тебешира – с маркер, има един единствен
положителен ефект – преподавателят престава да вдишва тебеширения
прах и да си цапа „марковия“ костюм. Т.е., това не е начинът да се
мотивират днешните ученици и студенти да акумулират знания и да
развиват умения за практическото им прилагане, защото това
поколение е свикнало да получава от интернет мултимедийна
информация чрез изброените по-горе устройства, повечето от
които са интерактивни и то очаква да види същото, че и нещо
повече, и в училището, респ. в университета.
Затова е наложително, чрез масово и ефективно използване на
ИКТ-базирани иновационни образователни технологии и дидактически
модели да се адаптира образователната система към дигиталното
поколение, т.е. да се извърши дигитална трансформация на тази
система. Трябва да се промени и ролята на учителя и преподавателя.
От предавател на готови знания, той трябва да се превърне в ментор,
който да насърчава обучаемите сами да търсят нужната им информация
в световната мрежа, да я анализират, преосмислят и използват, и дори да синтезират ново знание.
Но веднага следва да се подчертае и това, че информационните и
комуникационните технологии не са панацея на всички проблеми в
образователната система, а само средство, инструмент, чрез който
лекциите и упражненията могат да бъдат направени по-информативни и
по-атрактивни за дигиталното поколение. Преподавателят ще запази
ключовата си роля в един ориентиран към нуждите и
предпочитанията на обучаемите интерактивен учебен процес.
Но трябва да се акцентира и на това, че авторитетът на един
преподавател и ефектът от неговата дейност все повече ще зависи не
само от това, доколко той владее предмета на дисциплината си и не
само от неговите педагогически способности и харизматичност,
А СЪЩО И ОТ ТОВА В КАКВА СТЕПЕН ТОЙ ИЗПОЛЗВА
СЪВРЕМЕННИТЕ
ИНФОРМАЦИОННИ
И
КОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ПРЕПОДАВАНЕ НА
СЪОТВЕТНИЯ УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ.
С други думи – наложително е да се направи преосмисляне на
обучението в дигиталната ера и да се смени образователната
парадигма, защото ОБУЧАВАНИТЕ ВЕЧЕ НЕ ИСКАТ ДА УЧАТ ПО
СТАРОМУ, А ОБУЧАВАЩИТЕ НЕ БИВА ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА
ПРЕПОДАВАТ ПО ДОСЕГАШНИЯ НАЧИН.
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Една кратка характеристика на дигиталното поколение
Дигитално или както още го наричат Z, NET или ALWAYS ON
поколение – това са младежите, родени след 1994 година, но в
литературата се срещат и други твърдения. Напр., счита се, че NET
(мрежово) или ALWAYS ON (винаги свързано) поколение са младежите,
които са се родили след 1999 г., т.е. по време на големия бум на
интернет. Дигиталното поколение е известно още като „поколение на 5те екрана“ – екраните на телевизора, стационарния компютър, лаптопа,
таблета и смартфона, защото младежите от въпросното поколение от
най-ранна възраст прекарват не малка част от времето си пред един от
тях.

Към тези 5 екрана следва вече да се добавят още най-малко два –
на фаблета и на интелигентния часовник.

И действително, на кого не са познати картинки като тези :-)
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Все по-често, особено при подрастващото поколение, и не само при
него, се „наблюдава” и такава картинка :-)))

Дигиталното поколение е първото в историята, което е „откърмено“
с информационните и комуникационните технологии и не може да си
представи ежедневието без тях. То е израснало с компютърна мишка в
ръка и дори - с пръст на touchscreena-а, и с лекота усвоява и използва
новите дигитални технологии.
Какви са очакванията на дигиталното поколение:
 да имат по всяко време (7/24) и на всяко място надеждна, бърза,
широколентова връзка с интернет, която, по възможност, да е
безплатна или да има символична цена;
 да имат смартфон (таблет, фаблет) с многоядрен процесор, с
възможно повече гигахерци и гигабайти, чрез който да сърфират и
да изтеглят от интернет мултимедийна информация без
ограничения в обема, да си „чатят“ с приятели и познати, да
създават и споделят дигитално съдържание в мрежата;
 да имат мултимедийни интерактивни учебни пособия и т.н.
Системата на висшето образование е поставена пред голямо
предизвикателство – да осигури адекватно обучение на „дигиталните“
студенти, чийто начин на мислене и стил на учене са коренно различни
от тези на предходното, „хартиено“ поколение студенти и особено – от
тези на преподавателите, не малка част от които са BBC (Born Before
Computers – хора, които са родени и са завършили формалното си
образование преди компютрите да навлязат широко в офисите и
домовете, т.е. преди да се сбъдне дръзката за онова време мечта на
Бил Гейтс – „във всеки дом на всяко бюро да има персонален
компютър“).

- 12 -

НАРЪЧНИК ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Образователната система и дигиталното поколение
През март 2000 г. в Лисабон Европейският съвет прие "Стратегия
за икономическо и социално обновление на Европа". В тази
стратегия, която трябваше да бъде реализирана до 2010 г., беше
поставено като основна цел, икономиката на Европейския съюз да се
превърне в най-конкурентоспособната и динамична структура в света,
основана на знанието и осигуряваща устойчив растеж, повече и подобри работни места, и по-голяма степен на социално единство.

Беше ли постигната тази цел?
Вместо отговор можем да припомним, че една от основните цели на
Седмата рамкова програма на Европейския съюз отново бе устойчивото
развитие на икономиката, базирана на знанието. Аналогична е и целта
на Европейските структурни фондове - развитие на икономика,
базирана на знанието и иновационни дейности. И Националната
стратегия за развитие на научните изследвания в Република България,
която е производна на стратегията „Европа 2020”, е насочена към
развитието на българската наука и поставянето ѝ в служба на
икономиката, базирана на знанието.
Кои са причините, които попречиха да бъде достигната целта на
Лисабонската стратегия в набелязания срок?
- 13 -
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Отговорът е кратък - икономика на знанието може да се гради само
от общество, в членове на което, а с това и в обществото като цяло, е
акумулирана т.нар. „критична маса” от знания. Не на последно място е и
желанието и умението за използване на тези знания в полза на
обществото. Естествено, от съществено значение е и правилното
насочване на европейските субсидии.
От труда „Успоредни животописи” на древногръцкия историк
Плутарх става ясно, че Александър Велики, владетелят на голяма част
от тогавашния свят, е ценял знанието повече от императорската титла,
повече от властта и завоеванията си. Ценял е знанието, защото
очевидно е осъзнал, че всичко друго се базира на него. Ценял го е до
такава степен, че когато узнава, че учителят му, великият философ
Аристотел, е издал съчинението „Физика”, му пише: „Учителю, Вие ми
отнехте главното, с което се отличавах от другите – ЗНАНИЕТО,
давайки достъп и на останалите до него.”. Въпреки дълбокото си
уважение към философа, Александър Велики не му прощава до края на
живота си.
Днес, когато знанието е общодостъпно, се забелязва тенденция към
намаляване на афинитета и стремежа към придобиване на това найценно богатство от страна на подрастващото поколение. Причините за
това са няколко. Една от тях е именно общодостъпността на знанието –
плодът, който можеш да откъснеш с едно протягане на ръка, не е
особено привлекателна цел.

Друга причина е разминаването между очакванията на
дигиталното поколение и действителността в нашите училища –
начални, средни и висши, по отношение на използваните в тях
информационни
и
комуникационни
технологии
(ИКТ)
и
дидактическите модели. Дигиталното поколение е израснало с тези
технологии и когато попадне в среда, където степента на тяхното
- 14 -
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използване не отговаря на очакванията му, то се демотивира и
пренасочва вниманието и енергията си към други обекти и цели.
Ето как изглежда поколението на 5 (7)-те екрана и образователната
система през очите на един карикатурист:

В резюме:
Искаме да изградим общество с икономика, базирана на знания, за
да живеем по-качествено, но това не ни се отдава. Защо? Очевидно,
защото не са достатъчно хората, които имат необходимите знания. Къде
се придобиват тези знания? Най-вече в училищата – основни, средни и
висши. А защо трансферът на знанията от преподавателите към
учащите се в тях става все по-бавен и неефективен?
Отговорът на този въпрос е ключът към икономиката на знанията,
ключът към успеха.

През последните 15 години, с изпълнението на Националната
програма за създаване на виртуално образователно пространство, както
и на проектите на МОМН „Национален образователен портал”,
„Повишаване на квалификацията на преподавателите във висшите
училища” и др., бяха направени сериозни стъпки в правилната посока.
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Стартирането на програмите „Развитие на електронни форми на
дистанционно обучение в системата на висшето образование” и
„Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите
във висшите училища“, както и някои мерки на Националната програма
за реформи (2011-2015 г.) на Р България, разработена в изпълнение на
стратегия „Европа 2020”, също са предпоставка за адаптирането на
системата на висшето образование към дигиталното поколение. Но това
далеч не е достатъчно. Тази адаптация е един комплексен проблем, с
решаването на който трябва да бъдат ангажирани всички, имащи
отношение към него и, разбира се, трябва да бъдат заделени
необходимите средства. В някои страни този процес вече е започнал.
Достатъчно е да се приведе само един пример: Южна Корея задели от
бюджета си около 2 милиарда долара за прехода от хартиени учебници
към преносими компютри, тип „таблет“. Образователната система на
страната ще използва активно т.нар. „облачни" технологии, които
значително ще улеснят достъпа до учебна информация, допълваща
записаните в паметта на таблетите мултимедийни учебни материали.

Очевидно, това е резултат от разбирането, че притегателната сила
на образователната система и обществената полза от нея ще бъде
толкова по-голяма, колкото повече възможностите, които тя предлага,
изпреварват очакванията на дигиталното поколение. А тези очаквания,
както беше споменато по-горе, са свързани най-вече с активното и
ефективно използване на информационните и комуникационните
технологии в образователния процес. Но още тук следва да се
отбележи, че тези технологии, въпреки че са фактор за промяна във
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всички сфери на човешката дейност, не са панацея за решаването на
всички проблеми в образователната система – те са само една от
основните предпоставки за намиране на ефикасно решение.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ ЩЕ ЗАПАЗИ СВОЯТА ВОДЕЩА РОЛЯ. Затова на
долната картинка той е позлатен :-)

Но същевременно трябва да се подчертае, че авторитетът на един
преподавател ще зависи не само от това, доколко той владее предмета
на дисциплината си и не само от неговите педагогически способности и
харизматичност, а също и от това, в каква степен използва
съвременните информационни и комуникационни технологии за
събиране, обработка и преподаване на съответния учебен материал.
РОЛЯТА НА ПОСЛЕДНОТО ОПРЕДЕЛЕНО ЩЕ НАРАСТВА.
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КОНЦЕПЦИЯ
(ПРОГРАМА)
за адаптиране на образователната система
към дигиталното поколение

ПРЕДПОСТАВКИ
1. СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА
НА
ЕВРОПА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ
–
Отваряне
на
образованието:
Иновативно
преподаване и учене за всички чрез нови технологии и
образователни ресурси със свободен достъп.
„Европа трябва да действа сега, като предостави правилната
политическа рамка и стимул за въвеждане на иновационни учебни
и преподавателски практики в училищата, университетите,
професионалното образование и обучение и в институциите за
образование за възрастни.“
2. Публикуваните приоритети за 2018 г. на Изпълнителната агенция
по образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия, един
от които е насочен към „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“.
3. ДИГИТАЛНАТА
ОБРАЗОВАТЕЛНА
СТРАТЕГИЯ
НА
УНИВЕРСИТЕТА В ОКСФОРД
Целта на дигиталната образователна стратегия е да гарантира, че и
в 2020 г. Оксфорд ще продължи да бъде водеща образователна
институция, която прилага най-добрите образователни иновации,
базирани на дигиталните технологии.
4. Одобрената от Министерския съвет КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЦИФРОВА
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ, която налага
дигитална трансформация и на образователната сфера - при това - с
изпреварващи темпове.
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ЦЕЛ
Целта на тази част от плана е, чрез въвеждане и ефективно
използване
на
ИКТ-базирани
иновационни
образователни
технологии и дидактически модели в преподавателската практика,
да се адаптира образователната система към дигиталното
поколение и с това да се даде възможност на ВСЕКИ да учи по
ВСЯКО време и на ВСЯКО място с помощта на ВСЕКИ преподавател
с използване на ВСЯКО крайно устройство – компютър, лаптоп,
таблет, фаблет, смартфон и др.
ЗАДАЧИ
1. ЗАПАЗВАНЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ВОДЕЩАТА РОЛЯ НА
УЧИТЕЛИТЕ
И
ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
В
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
СИСТЕМА ЧРЕЗ:
1.1. Написване на Ръководство по иновационни образователни
технологии.
1.2. Публикуване на Ръководство и предоставянето му на всички
учители и преподаватели в:
 хартиен вариант;
 интерактивен мултимедиен вариант.
1.3. Създаване на общодостъпна виртуална библиотека от видеолекции по основните теми от Ръководство.
1.4. Създаване на Национална мрежа от центрове по ИКТбазирани иновационни образователни технологии.
1.5. Организиране на курсове за подготовка на учителите и
преподавателите за:
 използване на интерактивни презентационни системи;
 създаване на мултимедийни интерактивни презентации за
уроците, лекциите и упражненията;
 записване и публикуване на видео-уроци / лекции;
 използване на виртуална реалност;
 използване на добавена реалност;
 дистанционно провеждане на уроци, лекции и упражнения и
даване на консултации в реално време с използване на:
- системи за видеоконферентна връзка;
- виртуални класни стаи / учебни зали;
- интерактивни дъски.
2. РАЗВИВАНЕ НА СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ (традиционно +
електронно обучение) като основна форма за подготовка на
специалисти в информационното общество – във всички
образователни степени.
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3. РАЗВИВАНЕ НА ТРАДИЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ:
3.1. Оборудване на всички класни стаи / учебни зали с интерактивни
презентационни системи.
3.2. Оборудване на класните стаи / учебните зали с лаптопи и
превръщането им в зали от типа „на урок / лекция – с флашка“.
Свързване на залите с Интернет - безжично. Увеличаване на скоростта
на връзката.
3.3. Използване на интерактивни маси.
3.4. Използване на системи за ефективна обратна връзка по време
на уроците / лекциите.
4. РАЗВИВАНЕ
НА
ЕЛЕКТРОННОТО,
МОБИЛНОТО
И
ПОВСЕМЕСТНОТО ОБУЧЕНИЕ:
4.1. Усъвършенстване на виртуалната образователна среда на
училището / университета - платформата за електронно обучение.
4.2. Публикуване в платформата на уроците / лекциите и
упражненията по всички основни дисциплини в:
 текстов формат;
 видео-формат.
4.3. Създаване на виртуални лаборатории по техническите
предмети и инженерните дисциплини.
4.4. Създаване на електронни мултимедийни интерактивни учебни
пособия.
4.5. Дигитализиране на книжния фонд на библиотеката и
публикуването му във виртуалната библиотека на училището /
университета.
5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ:
5.1. Превръщане на смартфона във виртуален персонален асистент
на ученика / студента.
5.2. Използване на социалните мрежи в учебния процес.
5.3. Учене в мрежа.
5.4. Игровизиране на обучението.
5.5. Използване в учебния процес на облачните технологии.
5.6. Използване в учебния процес на Интернет на нещата (Internet of
Things - IoT).
5.7. Използване в учебния процес на Интернет на всичко (Internet of
Everything - IoE).
5.8. Използване в учебния процес на хуманоидни роботи с изкуствен
интелект.
5.9. On-line следене на физическата активност и здравословното
състояние на учениците и студентите.
5.10. Създаване на условия за даване на училищата и
университетите на статут на ИНОВАТИВНО училище / университет.
5.11. Създаване на виртуално училище / университет – модел на
училището / университета във виртуалното образователно пространство
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(сайт), чрез който да се получава не само пълна информация за
училището / университета, но и да се предоставят всички или
болшинството административни и образователни услуги, и на първо
място - ефективно дистанционно обучение.
6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ СЪС
СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
6.1. Създаване на интерактивни образователни инструменти за
обучаеми със специални образователни потребности.
6.2. Създаване на платформа за електронно обучение на обучаеми
със специални образователни потребности.
7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ЦЯЛ
СВЯТ
8. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛИ
8.1. Превръщане на традиционните дидактически модели в
иновационни чрез използване на новите образователни технологии.
8.2. Прилагане на метода „Обърната класна стая / учебна зала“.
9. ПРИЛАГАНЕ
ОБРАЗОВАНИЕТО.

НА

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ

ПОДХОД

В

10. АНАЛИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО
ИНОВАЦИОННИТЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ
ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛИ

НА
И

11. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
И
МУЛТИПЛИЦИРАНЕ
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ чрез:
11.1. Медиите.
11.2. Регионални и национални семинари.
11.3. Национални и международни конференции.
11.4. Социалните мрежи.

НА

ОТГОВОРНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА:
 Център за иновационни образователни технологии
 Център за дистанционно обучение
 Център за информационно и компютърно обслужване
 Център за продължаващо обучение
ФИНАНСИРАНЕ
От проекти по регионални, национални и международни програми,
Oт дарения и от бюджета на университета
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МАРИЯ ГАБРИЕЛ
Еврокомисар
по цифрова икономика и цифрово общество

Искрени поздравления за поредното постижение на Русенския
университет!
За мен ще бъде изключително интересно да се запозная с
програмата – ще очаквам с нетърпение да ми я изпратите. Още повече,
че темата за засилване на връзката между новите дигитални
технологии, образованието и уменията е най-високо в дневния ми ред
като еврокомисар.
1 септември 2017 г.; 23:19 ч.
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РАЗВИВАНЕ НАТРАДИЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ
Традиционният начин на обучение “лице в лице” в никакъв случай
не е изчерпал потенциала си и не е отживял времето си, особено, ако
преподавателят е на гребена на вълната в областта си, ако е добър
педагог и има харизма, но е наложително, чрез използване на
иновационни методи и средства, да направим традиционните лекции,
упражнения и учебници по-интересни за студентите от дигиталното
поколение, за да ги върнем и задържим в аудиториите.
Инструкция за правене на презентации
Трябва ли за всяка лекция да има презентация? Да, това е повече
от желателно, защото, както гласи една древна китайска мъдрост:
Чувам – забравям.
Виждам – запомням.
Правя – разбирам.
Последните
изследвания
потвърждават,
че
зрителният
информационен канал на човека е с много по-голяма пропускателна
способност от слуховия и че мозъкът по-бързо и лесно възприема,
обработва и запомня визуалната информация.
Всяка лекция е моноспектакъл. Сценарист, режисьор, постановчик и
артист е преподавателят. Декори са слайдовете на презентацията.
Публика са студентите.
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Как да направим една презентация по-интересна, респ., поинформативна и по-атрактивна за дигиталното поколение?
Много „просто“ – като я направим интерактивна и мултимедийна,
защото такава е информацията, която студентите ежедневно получават
от интернет и с която те са свикнали.
За да бъде презентацията интерактивна, тя трябва да бъде
показана с интерактивна презентационна система и, освен това,
обезателно трябва да има двупосочна връзка, т.е. активно
взаимодействие между лектора и аудиторията. А за да бъде
мултимедийна, тя трябва да съдържа текст, т.е. символна информация,
картинки, снимки, схеми, т.е. графична информация, видео, анимации,
3D модели, звук, а също и хипервръзки, вкл. и такива с интернет.
Ето и някои подробности:
 Темата на презентацията трябва да бъде интересна.
 Отделните слайдове трябва да следват в строга логическа
последователност.
 Още първите слайдове на презентацията трябва да “грабнат”
аудиторията.
 Желателно е в началото на презентацията лекторът да сподели
нещо лично, но - по възможност - свързано с темата.
 На всеки слайд, при възможност, трябва да има някакво
изображение, т.е. схема, снимка, картинка и др. и малко текст,
които да подсещат лектора, за какво трябва да говори.
 Ако е наложително на даден слайд да има повече текст, то той
трябва да бъде проектиран на екрана, т.е. поднасян, на малки,
логически свързани, порции – след кликване върху мишката,
натискане на клавиша „Стрелка надолу“ или натискане на
съответния бутон на презентера. Съседните порции текст трябва
да са различни по цвят, за да се отличават една от друга.
 Презентацията трябва да бъде „по-разчупена“. Как? Например,
чрез включване в нея на:
- кратко филмче или анимация за някаква новост или за
перспективите в развитието на съответната област;
- връзка към сайт в интернет с полезна информация;
- мисъл на известен човек, касаеща съответната област;
- а защо не и кратък академичен виц :-)
 От значение е също така изборът на подходящ:
- фон на слайда – трябва да бъде светъл и неутрален, т.е. да не
доминира;
- шрифт за текста – препоръчително е да бъде Arial, т.е. без
тънко и дебело, за да се чете по-лесно;
- големина на буквите – трябва да се четат безпроблемно от
последния ред на залата;
- цвят на текста – трябва да контрастира на фона;
- съчетание на топли и студени цветове – студените трябва да
преобладават, защото топлите действат разсейващо и дори –
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приспивателно;
- ефекти – с тях не трябва да се прекалява, за да не се отклонява
вниманието на студентите.
Но не трябва да се забравя, че истинският преподавател трябва
не просто да предава знанията си – той трябва да гради личности,
т.е. лекцията трябва да бъде не само трансфер на информация от
преподавателя към студентите – тя трябва да има и възпитателен
характер. Преподавателят възпитава със:
 своята точност;
 външен вид (по дрехите посрещат);
 стойка;
 обноски;
 обръщение и отношение към студентите и, разбира се,
 с подготовката на материала за лекцията и по начина на
поднасянето му (по ума изпращат).
Лекторът трябва да поддържа постоянен контакт с аудиторията.
Как?
 Като периодично задава въпроси и “пoтупва по рамото“ правилно
отговорилите, за да бъдат стимулирани, а с това и другите
студенти, да мислят.
 Като периодично установява визуален контакт с някои от
слушателите.
 Като използва езика на тялото - невербална комуникация между
лектора и аудиторията чрез движенията на главата, ръцете,
краката и на тялото като цяло; за да се разбере езикът на тялото
преподавателят не трябва да е „скрит“ зад катедрата и лаптопа, а
да бъде пред студентите.
НЕПРАВИЛНО

ПРАВИЛНО
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 Като се движи между слушателите, ако залата го позволява - за
да е възможно това, трябва да се използва презентер с лазерна
показалка, който „отвързва“ преподавателя от лаптопа и дъската,
а при по-голяма зала – и безжичен микрофон, закрепен на ревера
на сакото.

Стилът на преподаване трябва да бъде по-академичен.
Показаното по-долу, очевидно, не е академична лекция, а диктовка.
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И тази лекция, въпреки активното използване на ИКТ от лектора и
аудиторията, също не може да бъде наречена академична – студентите
физически са в залата, но ментално всеки от тях е някъде в интернет.
Коя е причината?

За да бъде една лекция академична, както вече беше споменато,
преподавателят трябва да поставя въпроси и проблеми, които да
накарат студентите да мислят и които, с негова помощ, да решават.

Предпоставките, да бъде една лекция академична, са няколко:
 по дисциплината трябва да има учебник, който да е издаден на
хартиен и електронен носител и да е публикуван във виртуалната
библиотека на университета;
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 студентите, преди лекцията, трябва да са се запознали с
материала, който ще им бъде преподаван и върху който ще се
дискутира по време на лекцията;
 преподавателят трябва да влезе „със звънеца“, облечен така, че
да респектира и спечели симпатиите на аудиторията, с лаптоп
под мишница и с презентация за лекцията, отговаряща на
горните изисквания;
 „черешката на тортата“ е използването на интерактивна
презентационна система, с което преподавателят недвусмислено
показва на студентската аудиторията, че е „в час“ с новите
технологии.

Преподавателят би бил много облекчен, ако в залата е монтиран и
компютър с инсталиран софтуер за интерактивна дъска, т.е., ако залата
е от типа „на лекция – с флашка“. А, ако компютърът е свързан с
интернет и преподавателят използва облачните технологии, и е „качил“
лекциите си в „облака“, тогава флашката става излишна и лекторът
може да влезе в лекционната зала само с бутилка минерална вода.
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Обратна връзка по време на презентацията
Повече от желателно е, по време на презентацията да има обратна
връзка от слушателите към лектора. Това може да стане чрез устно
задаване на въпроси, но отговорите, дадени също устно от 2-3
слушатели, не носят информация за това, в каква степен цялата
аудитория е разбрала презентирания материал.
Една възможност за обратна връзка, в която могат да участват
всички слушатели, предлага "Kahoot!". Това е безплатна софтуерната
платформа за създаване на забавни тестове за деца, ученици и
студенти, както и за всяка аудитория, пред която се прави някаква
презентация.
Kahoot може да се използва за всеки учебен предмет. С
използването на тази платформа изпитването се превръща в игра.
Kahoot има четири опции: Jumble, Discussion, Survey, Quiz,
(бъркотия, дискусия, проучване, тест).
Използването на тази платформа е възможно при наличие на екран
и проектор или интерактивна дъска в залата, на която да се
визуализират въпросите или задачите от компютъра на лектора. Всеки
от слушателите трябва да има смартфон, фаблет, таблет или лаптоп. В
залата трябва да има Wi Fi.
След приключване на дадена част от презентацията, лекторът
минава в режим Quiz (тест) и проектира на екрана предварително
подготвен въпрос с 4 отговора, един от които е верен. Под въпроса
може да има снимка, схема, анимация или филмче. Слушателите
отговарят със смартфоните си, натискайки бутона с цвета на отговора,
който смятат за верен.
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След изтичане на предварително зададено от лектора време, на
екрана се проектира диаграма, от която се вижда, колко човека са
посочили за верен 1-вия отговор, колко - 2-рия и т.н. Посочва се и кой е
верният отговор. За даване на верен отговор се получава определен
брой точки.

Въпросите може да бъдат няколко.
В края на теста става автоматична класация на участвалите в него
според броя получени точки и времето за отговор. На големия екран се
проектира името на победителя в теста (And the winner is…) и броя на
верните и грешните отговори, които е дал.
В теста може да се участва индивидуално или отборно.
В края на теста на екраните на телефоните на слушателите се
изписва на кое място са се класирали, а също и няколко въпроса, на
които те трябва да отговорят:
Did you learn something? (Научихте ли нещо?)
Do you recommend it? (Бихте ли го препоръчали?)
How fun was it? (Колко забавно беше?)
To continue, tell us how you feel? (За да продължим, пишете ни, как
се чувствате?).
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Интерактивни презентационни системи
Близо 60 лекционни и семинарни зали в Русенския университет са
оборудвани с такива системи.
След внимателно проучване на пазара и сравнителен анализ на
предлаганите интерактивни презентационни системи беше избрана
тази, която се състои от обикновена бяла дъска, ултракъсофокусен
проектор с вграден високоговорител и интерактивен модул, стилус и
лаптоп със съответен софтуер. Този вариант беше оценен като
оптимален по отношение на възможности и цена. Не на последно място
беше отчетена и възможността за по-плавен преход от обикновената
бяла дъска към интерактивната.
Избраният вариант може да бъде наречен „5 в 1“, защото:
 на бялата дъска може да се пише с обикновени маркери;
 дъската може да се използва само като екран, върху който да се
проектира презентацията;
 системата може (и трябва) да се използва като интерактивна;
 ако дъската има странични крила, като тази на долната снимка,
предните два варианта могат да се комбинират с първия.

Ултракъсофокусен
проектор
+ интерактивен модул
Компютър с
инсталиран
софтуер за ИД

Стилус
Обикновена бяла дъска

Защо в университета ударението е сложено върху използването на
интерактивни презентационни системи? Отговорът е много прост. Почти
всички студенти имат смартфони с touchscreen. С touchscreen са
фаблетите, таблетите, по-новите лаптопи и компютрите all in one. За
студентите touchscreen технологията е нещо напълно естествено. А
интерактивната презентационна система превръща обикновената бяла
дъска и дори – стена в един огромен touchscreen, който студентите
припознават и върху който те съсредоточават вниманието си.
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Инструкция за работа с интерактивна дъска
В Русенския университет се използват три типа интерактивни
презентационни системи от посочения по-горе вариант. Това са:
NEC/eBeam (тип 1), Benq/PointWrite (тип 2) и NEC/EyeRIS (тип 3).
На дъската трябва да се гледа като на екран на компютър, а на
стилуса – като на мишка. Бутоните на стилуса, както е показано по-долу,
имат функции, сходни с тези на мишката.
ляв бутон
на мишката

=

кратко
натискане

десен бутон
на мишката

=

продължително
натискане

=

ляв / десен бутон
на мишката

=

опционален
бутон

Стилус тип 1

Панел с
инструменти
на eBeam

Стилус тип 2

Стилус тип 3

С натискане на опционалния бутон на стилуса (тип 1), по
подразбиране, се извиква панел с инструменти за настройки и работа
със софтуера на интерактивната дъска (eBeam), но, по желание на
потребителя, този бутон може да бъде настроен да изпълнява и друга
функция. Стилусите от тип 2 и 3 нямат такъв допълнителен бутон и
работят с друг софтуер - съответно PointWrite и EyeRIS.
Стилусът на интерактивната дъска може да работи в два режима:
режим „мишка“ и режим „писалка“. В режим „мишка“ с него могат да се
извършват всички, присъщи на една компютърна мишка, действия. А в
режим „писалка“ стилусът работи като маркер за писане, но с много
повече възможности – избор на дебелина и цвят, чертане на прави
линии и на фигури, маркиране, триене и др.
1. Предварителна подготовка
 Инсталиране на лаптопа на основния софтуер на
интерактивната дъска:
- Тип 1 – eBeam Interactive Suite;
- Тип 2 – PointWrite;
- Тип 3 – EyeRIS.
 Активиране на софтуера (само за тип 1);
 Инсталиране на допълнителния работен софтуер „A-migo“.
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2. Работа с интерактивната презентационна система
 Калибриране на дъската. Това може да стане по два начина:
ръчно или автоматично. При тип 1 е възможно само ръчно
калибриране. За целта, както е показано по-долу,
последователно с върха на стилуса се натиска върху
пресечната точка на червените кръстчета на дъската.

Скриването на менюто
става с повторно натискане
на опционалния бутон на
стилуса

 Стартиране на софтуера „А-migo“ чрез двукратно бързо
чукване със стилуса (аналогично на двойното кликване с
мишка) върху съответната иконка на Desktop-a. Появява се
панелът с инструменти, показан по-долу, който може да се
използва вместо показаната по-горе палитра:

Допълнителен панел с
повече инструменти

Инструменти
за чертане
Меню

Иконата на
A-migo

Панел с
инструменти на
A-migo

 Преместване на менюто вляво чрез чукване със стилуса върху
зелената стрелка, която е вляво по средата на дъската.
Пояснение: Стилусът се превръща в този инструмент от менюто,
върху чиято иконка сме чукнали с него последно – мишка, писалка, гума
и т.н.
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 Стартиране на PowerPoint презентацията на съответната
лекция или упражнение чрез двукратно чукване със стилуса
върху съответната иконка - препоръчително е, тя да е на
Desktop-a, за да не се губи време за търсенето й.
 Превръщане на стилуса в писалка, избор на цвят и дебелина.
 Слагане на различни акценти върху поредния слайд и/или
дописване на текст и формули със стилуса.
 Превръщане на стилуса в мишка и преминаване към
следващия слайд чрез чукване с него върху съответната
иконка от менюто или на произволно място върху дъската, или
просто с натискане на върха му, но в обсега на интерактивния
модул.
 При нужда от писане на повече текст и формули, се чуква със
стилуса върху една от двете иконки в горния десен ъгъл на
менюто на „A-migo“ и се отваря „бяла дъска“, върху която се
пише и трие със стилуса. Препоръчително е използването на
горната от двете „дъски“, тъй като тя е с по-богато меню.
 Връщане към PowerPoint презентацията чрез чукване върху
иконката „мишка“ от менюто на „A-migo“ и т.н.
Интересна и много полезна възможност на интерактивната
презентационна система е да се направи AVI файл, т.е. да се запомни с
цел споделяне и многократно възпроизвеждане както съответната
презентация, така и последователността от допълнителни означения,
надписи и фигури, направени върху отделните слайдове от
преподавателя със стилуса, вкл. и неговите обяснения и коментари, т.е.
гласът му.
Някои производители предлагат към своите интерактивни
презентационни системи различни полезни аксесоари като документкамери, цветни електронни маркери, таблети, кликери и др..
Документ-камерата дава възможност за проектиране върху
интерактивната дъска (ИД) в реално време на различни обекти с високо
качество.
Интерактивн

Екран

а дъска

Документи

3D

Вход

Изхо
Проектор
Телевизор

Движения в
реално време

Слайдов

Монитор

Документ-камера

Някои модели ИД, освен стилуса, имат и допълнителни цветни
електронни маркери и електронна „гъба“ за изтриване. Чрез тях
лекцията може да се проведе и по традиционния начин, т.е., без
използване на предварително подготвена презентация и проектор.
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Преподавателят пише и чертае с цветните електронни маркери върху
обикновена бяла дъска или флипчарт, върху който е поставен
приемникът на ИД, при което и изображенията от дъската, и
обясненията на лектора се записват върху цифров носител, напр., в AVI
или друг формат и след това могат да се публикуват и използват от
студентите при самоподготовката им.

Таблетът дава възможност за работа с интерактивната дъска от
всяко място в учебната зала. Позволява на потребителя (преподавател
или студент) да изпълнява всички функции на мишката върху екрана на
компютъра или ИД и да работи със стандартните софтуерни
приложения от всяка точка в залата.

Устройствата, наричани кликери, се предоставят на студентите в
залата, за да могат те да отговарят на задавани от преподавателя
въпроси с цел оперативен контрол на аудиторията. Подаваната чрез
кликерите информация се обработва веднага и резултатите се
представят както на преподавателя, така и на всички участващи
студенти под формата на кръгова или стълбовидна диаграма.
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Кликерите са безжичните дистанционни устройства с един или повече
бутони за въвеждане на отговори от студента и предаване на сигнала към
приемника, свързан с компютъра. Използват се и кликери с LCD дисплей от
няколко реда и енергонезависима памет, която позволява не само да се
изпратят отговорите под формата на буквено-цифрови изрази, но и да се
съхраняват в паметта за бъдещо използване. Отговорите могат да са от тип
вярно/невярно, да/не, многовариантен избор, избор на няколко верни
отговора, цифров и текстов отговор в зависимост от възможностите на
използваното устройство.
Производителите на системите за оперативен контрол предлагат и
възможност, участниците да виждат и отговарят на интерактивни въпроси
със своите смартфони, таблети или лаптопи, чрез съответни приложение
или уеб браузър. Софтуерът за създаване, реализиране и анализ на
резултатите от тестовете може да се интегрира към PowerPoint
презентация.
Най-новите разработки на фирмите – производители на такива
устройства предлагат възможности за интегрирането им към
университетските системи за електронно обучение. Тяхното използване,
според проведени изследвания, помага на преподавателите да създадат
творческа атмосфера по време на лекциите, да предизвикат дискусии, да
осигурят участието на всеки студент (вкл. анонимно) по време на занятията,
а това води до повишаване на интереса към съответната дисциплина, респ.
до увеличаване на посещаемостта на занятията, повишаване на
активността на студентите по време на лекции и т.н.
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Интерактивни маси
Понастоящем се предлагат интерактивни маси за деца, за ученици,
а също и за студенти.

Ето два примера за използване на интерактивна маса при
обучението на студенти по медицина.

Основно училище „Пенчо Славейков” – Димитровград си е
позволило лукса да оборудва цяла учебна зала с такива маси.

Очевидно е, че и този образователен инструмент скоро ще престане
да бъде екзотика.
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Интерактивни информационни табла
Интерактивните информационни табла, монтирани по коридорите
на училищните и университетски сгради и по алеите на кампуса дават
информация за учебния разпис, за разположението на сградите и др. и,
освен това, правят интериора и екстериора много по-атрактивен.
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Виртуална реалност
Виртуална реалност е нереален свят, създаван чрез компютърна
система с голяма изчислителна мощност и качествена аудио-видео
апаратура. Това е среда, която физически не съществува и затова се
нарича още „нефизическа реалност“. Проектирането на образите се
осъществява най-често чрез стереоскопични очила, чиято цена вече е
под 500 долара. Допълнителна информация на сетивата на човека се
дава и чрез звука, който може да е част от симулацията. Потребителите
обикновено могат да управляват поведението на виртуалната среда с
помощта на компютърната клавиатура или със специално проектирани
за целта устройства, като, напр., показаните на долната снимка.

За перспективността на виртуалната реалност говори и фактът, че
Марк Зукърбърг, създател и собственик на Фейсбук, е закупил за 2
милиарда USD фирмата Oculus VR, която е разработила въпросните
устройства.
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Очевидно, използването на виртуалната реалност може да направи
традиционните лекции или упражнения много по-информативни и поатрактивни за студентите от дигиталното поколение. Не е трудно да си
представим „виртуална разходка“ из разкопките на древен град, в
световно известна картинна галерия или в резерват с екзотични
животни, при което реалното и нереалното се преплитат с цел постигане
на максимален образователен ефект.
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Виртуалната реалност може много ефективно да се използва за
обучение на водачи на МПС, машинисти на влакове, пилоти на
самолети, капитани на кораби и др., т.е., когато при управлението на
реалните машини има повишен риск да бъдат допуснати грешки със
сериозни последици. Използването на виртуална реалност за създаване
на тренажори в такива случаи позволява провеждането на повече
тренировки за по-малък период от време и това дава възможност за
придобиване на необходимите умения, без да има риск от контузии,
наранявания и материални щети. Избягва се и замърсяването на
околната среда.

Разбира се, и тази технология има отрицателна страна. Неприятен
ефект от използването на системата за виртуална реалност е
завиването на свят, а понякога - и прилошаването. Причина за това е, че
тялото „казва“ на мозъка, че не се движи, но във виртуалната реалност
очите виждат, че то е в движение, и мозъкът се обърква, което довежда
до реакция, наподобяваща морска болест. Но, ако използването на
технологията е умерено, не се прекалява и се дава време на организма
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да се адаптира, страничните реакции се редуцират или напълно
избягват.
Очакванията са, очилата за виртуална реалност да стават все полеки, удобни и функционални.

Според прогнозите на някои футуролози, една от професиите на
бъдещето ще се нарича „дизайнер на виртуална реалност“. Това
означава, че не само ще трябва да използваме виртуалната реалност в
учебния процес, но и да подготвяме специалисти в тази област.
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Добавена реалност
Според едно определение, това е наслагване на компютърногенерирани обекти върху реално обкръжаващата ни среда, което се
постига посредством специален софтуер, инсталиран на смартфон,
фаблет, таблет или очила от типа, напр., на Google Glass.
Добавената реалност е една възможност да „вдъхнем живот“ на
традиционните черно-бели учебници с двумерни фигури, т.е. да ги
направим по-информативни и по-атрактивни за дигиталното поколение.
За целта могат да се използват т.нар. маркер-базирани приложения за
добавена реалност. При това трябва:
- до по-важните фигури в учебника, на които има двумерни чертежи
на някакви детайли, да се залепят уникални маркери;
- на мобилното устройството, което ще се използва, да се инсталира
приложение за добавена реалност, което разпознава тези маркери;
- да се разработи, напр. със SolidWorks, цифров модел (тримерно
цветно изображение или анимация) на детайла, изобразен на фигурата,
или да се заснеме аудио-видео материал, който впоследствие да бъде
вграден в софтуера за добавена реалност;
- камерата на устройството да се фокусира върху маркера;
- след разпознаване на маркера от софтуера, на екрана да се
визуализира съответният модел, както това е показано на долната
снимка.

Идеалният вариант е, моделът на обекта, който се изобразява на
екрана, да има интерактивни свойства. Т.е., ако моделът е тримерно
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изображение, то да може да бъде завъртяно, за да се получи по-пълна
обемна представа за детайла, а ако обектът е анимация или AVI файл,
който демонстрира даден процес (принцип на работа на устройство,
използване на даден инструмент и др.), то да може да бъде превъртано
или спирано в даден момент и т.н.

По-долу са показани още няколко примера на добавена реалност.
Моделите са създадени от доц. д-р Александър Иванов от Русенския
университет и ръководени от него студенти.

Тези примери са направени чрез експерименталната версия на
софтуер за добавена реалност, създаден от екип, ръководен от доц. д-р
Галина Иванова.
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Дистанционно обучение в реално време –
с използване на видеоконферентни системи
Русенският университет, подобно на много други университети, има
филиали в съседни градове – Силистра, Разград и Видин. Не малка част
от лекциите в тези филиали се четат от хабилитирани преподаватели от
университета-майка. Това коства време за пътуване на тези
преподаватели и командировъчни разходи – пътни, дневни и квартирни.
Следва да се отбележи и това, че през зимата, понякога, пътуването
става невъзможно, което води до пропускане на лекции, нарушаване на
синхрона с упражненията и като резултат се влошава качеството на
учебния процес. Това може да се избегне, ако се премине към
дистанционно обучение в реално време, при което преподавателят е
пред своя домашен или служебен компютър в университета-майка, а
студентите – в лекционна зала във филиала, оборудвана с лаптоп и
проектор с достатъчно силен и качествен говорител. Преподавателят се
свързва чрез някаква комуникационна система, напр., Skype с лаптопа в
лекционната зала, стартира PowerPoint презентацията си и минава в
режима „Споделен екран“. При това, на екрана в лекционната зала се
проектира презентацията, а в горния десен ъгъл студентите виждат
преподавателя си и обратно. Така, при достатъчно бърза връзка с
интернет, се осъществява качествена двустранна видео- и аудио-връзка
в реално време и в голяма степен се постига ефектът на лекцията „лице
в лице“.

Русе

Силистра, Разград, Видин

AV
Спестеното от пътуването време може да се използва за
непрекъснато обогатяване на презентациите, а с част от икономисаните
средства могат да се увеличат хонорарите на преподавателите и така те
да бъдат стимулирани да използват тази ефективна форма на обучение.
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Дистанционно обучение в реално време –
с използване на виртуални класни стаи и учебни зали
Виртуалната класна стая, респ. учебна зала е уеб базирана
софтуерна платформа за дистанционно обучение в реално време, т.е.
това е симулатор на реална учебна среда, който позволява на
учениците/студентите да взаимодействат с учителя/преподавателя
почти така, както в реалната учебна зала, при това – без да е
необходимо да инсталират допълнителни програми на компютъра си. За
целта платформата предлага качествена двустранна аудио/видео
връзка, списък на участниците, чат и интерактивна бяла дъска, на която
преподавателят пише, пуска презентации и аудио/видео материали,
отваря сайтове и др.

Като правило, виртуалната класна стая, т.е. платформата за
дистанционно обучение е с максимално опростен интерфейс,
съвместима е с всички използвани браузъри и позволява на обучаемите
да участват в курса от всяка точка на света, но условието е да имат
бърза и надеждна широколентова връзка с интернет. Освен това,
желателно е, всеки участник в курса да има комплект слушалки и
микрофон, за да не създава дискомфорт на околните.
За разлика от Skype, чието използване за дистанционно обучение в
реално време беше описано в една от предните точки, тази платформа
позволява да се направи и качествен запис на всеки урок/лекция, като
след това записът може да се гледа от учениците/студентите по всяко
време и колкото пъти е необходимо.
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Някои системи за е-обучение имат интегрирана виртуална класна
стая. Такава е, напр., станалата популярна в последно време система
DASKAL.EU.

Ето и един примерен screenshot на тази виртуална класна стая по
време на дистанционен урок в реално време по математика.

Това е много ефективен инструмент за даване на консултации, а
също и на частни уроци от дистанция в реално време. Използването на
виртуалната класна стая за такива цели икономисва средства и време
за пътуване както на ученика, така и на родителите му.
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Дистанционно обучение в реално време –
с използване на интерактивни дъски
Интерактивните презентационни системи (ИПС) предоставят
възможност за споделяне в реално време на съдържанието на дъската
и за сътрудничество с всеки студент в аудиторията, а също и със
студенти извън нея, независимо от това, къде се намират. Условието е,
техните компютри/лаптопи/таблети/смартфони да са свързани към
интернет. Такова е предназначението на показаните по-долу
инструменти Meeting и Collaboration съответно на ИПС eBeam и Clasus.
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В сесията, инициирана от преподавател или студент, могат да
участват няколко човека, т.е. възможна е работа в екип. Лекторът и
обучаемите могат да споделят в средата презентации, задачи, техни
решения и др., зареждайки свои .pptx, .jpg, .pdf и др. файлове.
Преподавателят може да наблюдава работата на обучаемите при
решаване на конкретна задача в реално време върху дъската или на
екрана на компютъра (в или извън училището), да нанася бележки,
коментари и корекции върху решението. Обучаемите участват активно в
сесията чрез вградената система за обмен на текстови съобщения (чат
група) и, ако имат съответното разрешение, могат да нанасят бележки
(да предлагат своето решение) върху споделеното изображение на
интерактивната дъска чрез устройствата си. Преподавателят има
възможност да запише в подходящ формат изображенията от ИД.
По-долу е показано решаването на задача чрез приложението
eBeam Scrapbook, инсталирано на свързания с ИД компютър на
преподавателя, при което съдържанието на дъска (конкретната задача),
е споделено на мобилните устройства на обучаемите, участници в
срещата. С помощта на приложението Equil Note, чрез своите iPad,
iPhone и Android устройства, студенти могат да се свързват към
съответната сесии и с пръст или с подходяща писалка да нанасят
бележки-отговори или да чертаят схеми върху своя touchscreen.

Друга система, която създава възможност за дистанционно
обучение с ИД е eBeam Smartmarker. В този случай занятието може да
се проведе и по традиционния начин, т.е., без използване на
предварително подготвена презентация и проектор. Преподавателят
пише и чертае с цветните електронни маркери (и изтрива с „гъба“) върху
обикновена бяла дъска, на която е поставен приемникът на ИД.
Изображенията от дъската се споделят на мобилните устройства на
обучаемите, с възможност, в реално време, те да нанасят своите
бележки и анотации.
Това безспорно превръща тези системи в много ефикасно средство
за дистанционно обучение в реално време.
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Office 365 for Education
В състава на Office 365 са включени добре познатите Word, Excel и
PowerPoint, но предлагани като Web приложения (Office Web Apps). Подолу са показани и другите компоненти на този пакет.

Офис 365 for Education се базира на концепция, дългогодишно
изграждана в тясно сътрудничество между Майкрософт и утвърдени
педагози от цял свят. Тази концепция е насочена към подобряване на
образователния процес в следните направления:
 Свързване;
 Сътрудничество;
 Създаване на учебно съдържание;
 Професионално развитие на преподавателския състав.
Приложенията и услугите на Office 365 за образователни цели са
безплатни за студенти и преподаватели и дават възможност не само за
организиране на учебния процес, но и за създаване на среда за
сътрудничество и мотивиране на студентите за по-активно участие в
учебния процес. Платформата работи с всички, използвани от студенти
и преподаватели, устройства: PC, Mac, iPhone, Windows Phone, Android и
BlackBerry, като е възможен и режим на работа без наличие на връзка с
интернет.

Всеки преподавател може да използва съветите и добрите практики,
споделяни от специалисти от цял свят в Office 365 Community.
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OneNote
OneNote е цифров бележник, който позволява водене на ръкописни
бележки, както и стандартното им форматиране, добавяне на снимки,
чертежи и др. Използва се за съхраняване и споделяне на списъци със
задачи, записки от лекции и упражнения, планове за ваканцията и
изобщо за всичко, което трябва да бъде подредено и запомнено.
Бележките се синхронизират на всички устройства, използвани от даден
потребител, така че той да има достъп до тях където и да се намира,
стига да е в обсега на интернет.

Ето и един примерен екран на OneNote:
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OneDrive
OneDrive е облачна услуга, която дава възможност на тези, които я
използват, да запишат файловете си в своето облачно пространство и
да работят с тях чрез всяко устройство – компютър, лаптоп, таблет,
фаблет и смартфон от всяко място, където има връзка с интернет, както
и да ги споделят с други хора и групи.
Тази облачна платформа предлага и следните възможности:
- създаване на общо пространство за екипна работа, в т.ч. на
учители и ученици, респ., на преподаватели и студенти, при което
системата известява, кога един документ се редактира и от кого;
- споделяне на текстови, графични и мултимедийни файлове, в т.ч.
и на материали за обучение;
- провеждане на анкетни проучвания, в т.ч. за качеството на
учебните материали и получаването на резултатите директно в таблица
на OneDrive и др.
Това вероятно ще сложи край на използването на USB флашките от
преподавателите и студентите.

Тази функционалност вече се използва в Русенския университет,
във факултет „Здравни грижи“ за споделяне на учебни материали с
преподаватели и студенти, както и за събиране на информация от
завършилите.
Използвайки OneDrive, всеки преподавател може да си създаде и
поддържа професионално портфолио.
Освен "Microsoft", подобна услуга предоставя и "Google".
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Модулно обучение
Традиционната организация на учебния процес във висшите
училища, при която седмично се водят паралелно занятия по средно 5
дисциплини, има някои добре известни недостатъци, а именно:
- при хорариум 30 ч. лекции по дадена дисциплина, седмично се
изнася само една лекция, която немалка част от студентите, по
различни причини, не посещават, без след това да си направят труда да
„наваксат“ пропуснатото;
- дори и при редовно посещение на лекциите по дадена
дисциплина, при едноседмичен интервал между тях, предаденият на
дадена лекция материал се забравя до следващата;
- ако някои от дисциплините, които се водят паралелно, имат
входно-изходни връзки, а това най-често е така, то е трудно, а понякога
и невъзможно да се постигне пълен синхрон между тях;
- когато в рамките на един ден се четат последователно лекции по
2-3 различни дисциплини, не всички студенти успяват да се пренастроят
бързо от една дисциплина на друга.
Всичко това води до намаляване и дори до пълна загуба на
интереса към някои дисциплини, лекциите по които студентите
престават изобщо да посещават. Тези студенти стават клиенти на
бюрата за копирни услуги, като един от резултатите от размножаването
на записките на по-редовните е мултиплицирането на допуснатите от
тях пропуски и грешки. Като правило, повечето студенти, които не
посещават лекции, не се готвят за упражненията, но ги посещават, за да
си осигурят по този начин заверка на семестъра. Това принуждава
преподавателите да повтарят основната част от лекционния материал,
което води до загуба на интерес у редовните студенти и, освен това,
„изяжда“ времето на същинското практическо упражнение и т.н. Найнегативната последица от всичко това е, че някои преподаватели
започват да губят мотивация и постепенно занижават качеството на
работата си. Така системата „преподавател-студенти“ започва бавно, но
сигурно да деградира.
Очевидно, ако лекциите бъдат направени задължителни,
изброените по-горе недостатъци ще бъдат до голяма степен отстранени,
но това е в противоречие с някои общоприети академични принципи.
Съгласно правилника на повечето университети, студентите са
задължени да посетят поне половината от лекциите по всяка
дисциплина, но това изисква, преподавателят да прави поименна
проверка на всяка лекция, което, по понятни причини, не се извършва. А
и каква би била ползата, ако даден студент посещава лекциите, напр.,
през една или, ако посети само първата или само втората половина от
лекциите, или, ако идва само в този час, когато се прави проверката?
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Една алтернатива на този традиционен разпис на учебните занятия
е т.нар. модулно обучение, което е приложимо най-вече при малки
потоци (15-20 студенти), каквито са магистърските и някои от
бакалавърските, а също и при задочното обучение.
При модулното обучение разписът на занятията по дадена
дисциплина с хорариум 30 часа лекции, 30 часа упражнения и курсова
работа, може да изглежда, напр., по следния начин:
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2
У
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2
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2
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Л
2
У

П
2
Л
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Л
2
У

С Ч П С Н П В С Ч П С Н
1
КР
К ; ПИ
И
Л
1
У

Л – лекция (2 ч.);
У – упражнение (2 ч.);
КР – курсова работа;
К – консултации;
ПИ – подготовка за изпит;
И – изпит.
Това прави напълно възможно, семестърът, вкл. и изпитите, да
приключи за 4 месеца, след което студентът може да отиде за 1 месец
на практика в някое предприятие или фирма.
5 дисциплини х 3 седмици =
= 15 седмици + 1 седмица за ликвидационна сесия = 16 седмици =
= 4 месеца
Модулното обучение има следните предимства:
- преподавателите трябва предварително, т.е. преди започването
на модула, да се подготвят и проиграят всички лекции и упражнения –
това е отнесено към предимствата, защото повишава качеството на
учебния процес;
- отделните дисциплини могат да се подредят в последователност,
точно отговаряща на входно-изходните им връзки;
- при преподаването на дадена дисциплина лекциите и
упражненията могат да се редуват по целесъобразност, така че
теоретичният материал да се затвърждава на практика веднага след
преподаването му;
- редовното присъствие на лекции, както и редуването на лекциите
и упражненията прави излишна специалната подготовка за последните,
което стимулира посещението на първите;
- студентите се концентрират само върху един предмет, „хващат“
логическата нишка, навлизат в дълбочината на материала, свикват с
изискванията на преподавателя, а това засилва техния интерес и ги
мотивира за по-активно участие в учебния процес;
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- между преподавателя и студентите се създават много по-тесни
контакти, което спомага за подобряване както на правата връзка между
тях, така и на обратната;
- преподавателят придобива точна представа за това, как всеки
отделен студент усвоява преподавания материал и е в състояние да
оцени знанията и уменията му веднага след приключване на
аудиторните занятия;
- когато по съответната дисциплина се прави и курсова работа,
нейната защита може да бъде част от изпита, а за някои студенти може
и да замени последния;
- лекциите и упражненията могат да се провеждат в една и съща
зала (лаборатория), която, естествено, трябва да е предварително
подготвена за съответната дисциплина. Това ще разтовари лекционните
зали за по-големи потоци;
- всеки преподавател приключва за 3 седмици ангажиментите си
към дадена дисциплина и може да се концентрира върху научната си
тематика и работа с дипломанти и докторанти или да специализира в
чужбина, без това да е в ущърб на учебната работа;
- обстоятелството, че занятията по дадена дисциплина приключват
за 3 седмици, благоприятства и привличането на преподаватели от
други университети, вкл. и от чужбина, а също и висококвалифицирани
специалисти от практиката.
Разбира се, „медалът има и обратна страна“, т.е. тази организация
на учебния процес не е лишена от недостатъци:
- ако някой студент, поради заболяване или друга обективна
причина, отсъства 1-2 седмици, той пропуска голяма част или всички
занятия по съответната дисциплина и, при формален подход от страна
на титуляра на дисциплината, може в крайна сметка да не получи
семестриална заверка;
- ако всички занятия по дадена дисциплина – лекции, упражнения и
курсова работа се водят от един и същ преподавател, има реална
опасност, от една страна, същият да се преумори, а – от друга – да
омръзне на студентите и това като цяло да доведе до влошаване на
качеството на учебния процес – това би могло да се избегне, ако
дисциплината се води от двама или повече преподаватели, напр., от
професора и неговия асистент, както е общоприетата практика.
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Визия за класните стаи / учебните зали на бъдещето
И така, да дадем простор на въображението си, т.е. да развинтим
фантазията си :-)
Класните стаи / учебните зали на бъдещето ще действат като
магнит на учениците / студентите - със своя интериор, оборудване и
предлагани възможности.
Влизането и излизането в тези стаи / зали ще става с чипкарта, като
информацията за присъствието / отсъствието ще се записа автоматично
в базата от данни за всеки ученик / студент. Така ще се икономисва
време, а контролът на посещаемостта и точността ще бъде много поефективен. Ако ще има нужда от такъв …
Те ще имат безжична високоскоростна широколентова връзка с
интернет, което ще позволява безпроблемен обмен на големи обеми
мултимедийна информация между всички субекти на учебния процес.
Уроците / лекциите ще се изнасят пред екрани с големината на
днешните дъски или по-големи, управлявани с допир и/или жестове с
интуитивен интерфейс. Преподаваният чрез тях материал ще бъде
мултимедиен.
Учениците / студентите ще седят на интерактивни маси, на които ще
се изобразява това, което е на „дъската“ и обратно, поради което
излизането „на дъската“ ще бъде рядкост. Всеки ученик / студент ще
разполага с таблет, който ще замени учебниците и тетрадките и чрез
който от „облака“, изграден от супер бързи компютри, за броени секунди
ще се сваля необходимият учебен материал. В облачната платформа
ще се съхраняват и портфолиата на всички ученици / студенти.
Ще се използват холограми, виртуална и добавена реалност, а при
необходимост - 3D скенери и 3D принтери.
Смартфоните ще служат като виртуални персонални асистенти на
обучаемите.
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Ще бъдат създадени условия за приобщаване на обучаеми със
слухови, говорни и зрителни увреждания – те няма да се чувстват втора
ръка хора и ще участват пълноценно в учебния процес.
Всичко, което се случва на и пред „дъската“, ще може да бъде
наблюдавано от всеки ученик / студент в реално време, независимо
къде се намира той, което значително ще облекчи някои деца и младежи
със специални образователни потребности, а също и тези, които
отсъстват поради леко заболяване.
За извършване на някои рутинни преподавателски дейности ще
бъдат използвани хуманоидни роботи с изкуствен интелект.
Образователният процес ще е базиран на изследователския
подход, за да се постигне основната цел на образованието - младите
хора да се научат да учат самостоятелно, при това през целия си живот,
както и да могат да представят аргументирано своите идеи и схващания.
Един от основните дидактически модели ще бъде обърнатата класна
стая / учебна зала.
Ще бъдат създадени условия за работа в екип, за игровизация на
учебния процес, а също и условия за развлечения и отмора. Стаите /
залите ще бъдат мултифункционални, т.е. ще могат бързо да се
реконфигурират и така да се приспособяват за конкретно занятие.
В центъра на образователната система ще бъде ученикът /
студентът и той ще бъде обучаван по индивидуален гъвкав план според
специфичните му възможности и образователни потребности.
Естествено, и в класната стая / учебната зала на бъдещето
учителят / преподавателят ще запази водещата си роля благодарение
както на своите знания, така и на уменията да ги преподава с
използване на новите технологии. Но ще и има моменти, в които ролите
ще се размèнят …

Всъщност, както се вижда от горната снимка, това не е утопия, а
реална възможност, за използването на която трябва да имаме нагласа
и готовност.
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РАЗВИВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО, МОБИЛНОТО
И ПОВСЕМЕСТНОТО ОБУЧЕНИЕ
Наличието на богати виртуални библиотеки с лекции и упражнения
по всички или по основните дисциплини от учебния план, а също и на
виртуални лаборатории прави възможно преминаването към:
 електронно обучение (учене по всяко време), при което
обучаемите използват стационарни компютри или лаптопи,
свързани с интернет чрез кабел или безжично;

 мобилно обучение (учене на всяко място и по всяко време), при
което се използват мобилни устройства – лаптопи, таблети,
фаблети и смартфони, като в този случай задължително трябва
да има безжична връзка с интернет.
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 в последно време все по-често се говори за следващия етап на
дистанционното обучение - повсеместното обучение, при което, в
съответствие с инициативата на Европейската комисия за
„отваряне на образованието чрез новите технологии”, на всеки
трябва да се даде възможност да учи по всяко време и на всяко
място, с помощта на всеки преподавател и с използване на всяко
крайно устройство: компютър, лаптоп, таблет, фаблет или
смартфон.

Основен недостатък на тези три начина за дистанционно обучение е
именно дистанцията между преподавателя и студентите, поради което
той не може да им влияе със силата на своята личност, със своето
лично обаяние. Но въпреки това, с развитието на информационните и
комуникационните технологии, ролята на електронното обучение
нараства непрекъснато.
Напр., Масачузетският технологичен институт, който е Номер 1
съгласно “QS World University Rankings®”, поддържа виртуална
библиотека с над 2000 online курса, която има близо 100 милиона
читатели от цял свят.
Все по-популярни стават т.нар. MOOCs – масови отворени онлайн
курсове, които се правят от преподаватели, признати за корифеи в
своята област, с много добри педагогически качества, владеещи
информационните и комуникационните технологии и работещи във
водещи университети. Тези курсове се качват на онлайн платформи
като Coursera, EdX, Udemy и Udacity, достъпни са ежедневно/ежечасно
(7/24) и се използват от стотици хиляди потребители за повишаване на
знанията и квалификацията им.
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Съобщението в показания по-долу сайт не се нуждае от коментар.

«Г-н Ким чете лекции, които се записват и се разпространяват чрез
интернет срещу заплащане - 4 долара на час.»
Всичко това еднозначно говори за нарастващата роля на
електронното обучение.
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Виртуални образователни среди
Към виртуалните образователни среди се отнасят:
 платформите за електронно обучение, респ. виртуалните
библиотеки;
 виртуалните лаборатории;
 виртуалните катедри;
 виртуалните факултети;
 виртуалните университети;
 виртуалните кампуси.
Доколкото виртуалното пространство се възприема като успоредно
на реалното, най-общо може да се каже, че един реален университет
има виртуален модел, ако чрез неговия сайт може да се получи не само
пълна информация за университета, но и всички или болшинството
административни и образователни услуги, като на първо място следва
да се постави възможността за ефективно дистанционно обучение.
По-долу е показан сайтът на виртуалния кампус на King’s College
London.

За преподавателите платформата за електронно обучение е
инструмент за бързо и лесно правене на уеб базирани курсове, а за
студентите – виртуална библиотека, в която те лесно и бързо могат да
намерят материали за подготовка за лекции, упражнения и изпити.
Първата платформа за електронно обучение в Русенския
университет, известна като e-Learning Shell, беше създадена още през
2001 г. На тази платформа са направени 256 курса, като броят на
читателите им е близо 32 990.
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Платформата бързо доби популярност и на нея „стъпиха“ повече от
10 български университета. Модификации на тази платформа бяха
закупени от университети и фирми в Русия, Унгария, Белгия и Германия.

По-късно беше създадена нова платформа за електронно обучение
с възможности близки до тези на MOODLE. На тази платформа са
публикувани над 690 курса, като общият брой на читателите наближава
13 500.

Специалисти от Русенския университет създадоха и администрират
сайтовете на следните виртуални образователни среди:
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 пилотната виртуална катедра по компютинг „Джон Атанасов“;
 виртуалния факултет по информационни и комуникационни
технологии;
 виртуалния инфо-център за докторанти;
 националната мрежа от виртуални библиотеки;
 Българския виртуален университет.
По-долу са показани началните страници на тези сайтове.
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Виртуални библиотеки
Виртуалната библиотека на Русенския университет е изградена на
базата на споменатата по-горе платформа e-Learning Shell и има
иерархична структура.
В библиотеката се влиза с факултетен номер и парола, след което
на екрана се появява списък на факултетите и филиалите на
университета. Изборът на един от тях води до появата на списък на
съответните специалности.
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След избиране на една от специалностите се появява списъкът на
съответните дисциплини. Изборът на една от тях води до влизане в
сайта на дисциплината, в който студентът намира всички лекции и
упражнения, допълнителна литература и т.н.

В Центъра за информационно и компютърно обслужване на
университета е инсталиран т.нар. стрийминг сървър, а в 10 от
лекционните зали са монтирани, свързани с него IP камери,
благодарение на което всеки преподавател би могъл да си направи
виртуална библиотека от видео лекции, които всеки студент ще може да
гледа и слуша когато иска и колкото пъти иска.
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На този сървър вече е създадена експериментална виртуална
библиотека с няколко видео лекции, касаещи основно иновационните
образователни технологии. Ето началото на една от тях:

В много от западните университети е практика, наред с лекционния
материал, във виртуална библиотека да се включва и видеозапис на
съответната лекция – веднага след като същата бъде изнесена. По- 66 -
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долу, като пример, е показана виртуалната библиотека на един
преподавател от университета в Кеймбридж.

Много интересни са и коментарите на студентите. Ето и първият от
тях: „Thank you so much for making this free! I loved the book and the video
lectures and I deeply appreciate the work that went into them.“ (Благодаря
много за свободния достъп до тези материали! Много ми хареса книгата
и видео лекциите, и високо ценя усилията, на които те са резултат.)

В Русенския университет се работи върху създаването на пилотна
виртуална
библиотека
от
видео-лекции
по
дисциплината
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА. За целта, с използване на компютър
с touchscreen и с инсталиран софтуер на интерактивна дъска и Recorder
се създава AVI файл на всяка лекция, който след това се записва и
качва в YouTube. При този подход се осигурява много добра видимост
на текста и фигурите на всеки слайд, а също и на допълнителните
надписи, които лекторът прави върху слайда, както и чуваемост на гласа
му. Отсъствието на самия преподавател се компенсира частично с
негова снимка, напр., в горния ляв ъгъл на всеки слайд.
По-долу със стрелки е показан пътят до една примерна видеолекция.
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Всяка видео-лекция може да бъде видяна и чута по всяко време
произволен брой пъти от всеки, свързан с интернет, компютър, таблет и
др.
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Инструкция за записване на видео-лекция
Предварителна подготовка:
1. На компютъра се инсталира:
 програма рекордер, напр., Open Broadcaster Software, която е
безплатна;
 програма за писане върху екрана, напр., A-migo.
2. Прави се PowerPoint презентация на лекцията при спазване на
основните правила, дадени на стр. 23-28, както и на следните
допълнителни правила:
Допълнителни правила
за правене на презентации за видео-лекции:
1. Избира се Slide Size: Widescreen (16:9).

2. Желателно е, първият и последният слайд да бъдат като тези,
които са показани на 73 стр.
3. Препоръчително е, на всеки слайд, в някой от ъглите, да
присъства снимка на лектора, на която той да е широко усмихнат,
защото усмивката топи ледове :-)
Забележка: По принцип, програмата-рекордер, позволява, вместо
статична снимка, да бъде заснет и показан лекторът в процеса на
изнасяне на лекцията. Това създава усещане за традиционна лекция в
реално време, което има определени плюсове – лекторът може да
влияе с езика на тялото, със своя чар и т.н.. Но този вариант има и някои
минуси:
За да се изправи лекторът пред камерата, той трябва да има
безупречен външен вид. Необходимо е да има и подходящо осветление.
Освен това, лекторът трябва и да е фотогеничен, което е природна
даденост. Даже и ако всичко това е налице, лекторът, дори и да иска, не
може да се усмихва през цялото време, както е желателно да бъде.
Трябва да се има предвид и това, че някои хора се притесняват,
когато са пред камерата.
Освен това, доказано е, че когато в полезрението ни, респ. на
екрана, има един движещ се и един неподвижен обект, зрителят се
концентрира основно върху този, който се движи, т.е. върху лектора и
съдържанието на слайда, което е по-важно, остава непрочетено.
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Записване на видео-лекцията:
Всички телефони се слагат в тих режим.
На вратата се слага надпис
«МОЛЯ, НЕ ЧУКАЙТЕ И НЕ ВЛИЗАЙТЕ –
ПРАВИ СЕ ВИДЕО-ЗАПИС !!!»
За препоръчване е записът да се направи в домашни условия при
отсъствие на домочадието и домашните любимци :-)
1. Стартира се програмата рекордер - Open Broadcaster Software.
2. Стартира се програмата за писане върху екрана - A-migo.
3. Стартира се презентацията и се минава в режим Slide Show.
4. Натискат се последователно бутоните Ctrl, Alt и S, с което се
стартира записът на лекцията.
5. Лекторът започва да говори по съответния слайд, да слага
акценти и да пише върху него, ако е необходимо, да превключва
слайдовете и т.н.
6. В края се натискат последователно бутоните Ctrl, Alt и S, с което
се стопира записът на лекцията.
7. Отваря се файлът с видео-лекцията и се прослушва, за да се
провери качеството му.
8. Ако записът е качествен, се променя името на файла – новото му
име трябва да съвпада с темата на лекцията.
9. Видео-лекцията се качва в YouTube.
10. Прави се линк от лекцията в платформата за електронно
обучение eLSe към видео-лекцията в YouTube. Така постепенно се
създава виртуална библиотека от видео-лекции по съответната
дисциплина.
Забележка: Маркираното със зелено не е задължително, но
използването и на тази възможност доближава максимално видеолекцията до реалната.
Писането върху обикновен екран става с мишката чрез програмата
A-migo, а върху touchscreen – с тъч писалка или с пръст. Естествено,
използването на компютър с touchscreen е за предпочитане.
На долния адрес може да се види една примерна видео-лекция,
която е направена по тази технология и отговаря на тези условия:
https://www.youtube.com/watch?v=ZjMqGAri8NA
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Виртуални лаборатории
Виртуални или онлайн наричаме лабораториите, достъпът до които
се осъществява чрез интернет.
Виртуалните лаборатории биват основно два вида:
 с интерактивни програмни модели;
 с отдалечен достъп до реално лабораторно оборудване.
Предимство на лабораториите с програмни модели е възможността
за едновременна работа на много потребители, а недостатък – това, че
се работи с модели на реалните обекти, които никога не могат да бъдат
абсолютно адекватни. Друго съществено предимство на тези
лаборатории е, че много лесно се мултиплицират.
При лабораториите с отдалечен достъп до реално оборудване е
точно обратното.
В Русенския университет са създадени пилотни виртуални
лаборатории по дисциплините:
- "Синтез и анализ на логически схеми" – с уеб приложения, с които
студентите усвояват методите за решаване на различни видове задачи;
- "Организация на компютъра" – с модели;
- "Надеждност и диагностика на компютърни системи“ – с модели;
- "Бази от данни" – с модели;
- "Едночипови микрокомпютри" – с реално оборудване;
- "Комуникационни мрежи и системи" – с реално оборудване.
Напр.,
виртуалната лаборатория по ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ПРОЦЕСОРА е интегрирана в сайта на съответната дисциплина. В
състава й са включени 32 интерактивни модела на различни съставни
части на процесора, при работа с които студентите изпълняват
функциите на управляващата част на съответния операционен блок и
"подават" сигналите, необходими за извършване на отделните
микрооперации, като по този начин осмислят съответните
микроалгоритми, проверяват и затвърждават знанията си. Списъкът на
моделите може да се види на долната фигура, на която са показани и
компонентите на сайта като цяло.
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По-долу е показан видът на някои от създадените модели.
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Всеки един от моделите, влизащи в състава на лабораторията,
може да бъде "свален" от сайта и записан на диска на локалния
компютър, след което с него може да се работи, без да е необходима
връзка с интернет, което е допълнително предимство на тази
лаборатория.
Виртуалната лаборатория по ЕДНОЧИПОВИ МИКРОКОМПЮТРИ
също е интегрирана в сайта на съответната дисциплина.

Достъпът до лабораторията е през сървър, който организира
„опашката“ от потребители и осъществява двупосочна видео
комуникация с първия в опашката. В тази лаборатория могат да се
тестват програми за микроконтролер PIC16F887 за управление на
буквено-цифров дисплей, базиран на контролер Hitachi HD44780 или
съвместим, за работа с АЦП, в т.ч. за измерване на температура, за
управление на периферно устройство чрез I2C интерфейс или чрез
цифрови изходи и др.
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Виртуални фабрики и заводи
През последните години, в процеса на обучение все по-голямо
място намират различни компютърни реализации както на виртуални
инструменти, така и на виртуални лаборатории. Общото при тях е, че са
базирани на симулационно представяне на различни процеси и системи,
а разликата е в степента на тяхната детайлизация и комплексност.
Целта при създаването на първите виртуални инструменти преди
тридесет години е била да се компютъризира процесът на измерване и
управление на процеси, като по този начин се повиши гъвкавостта и се
намали себестойността на разработката. Днес виртуалните лаборатории
се използват за обучение, като включват различни симулации и
възможности за проверка на знанията на потребителите.
Стъпка напред в тази тенденция на широко навлизане на виртуални
инструменти и лаборатории за обучение, е преминаването към
разработване и използване на виртуални заводи. Последните са много
по-сложни като реализация от виртуалните лаборатории, тъй като
включват детайлни симулации на цялостни производствени процеси,
съчетани с възможности за самообучение, обучение и оценяване на
знания и умения.
Екип от Русенския университет, съвместно с колеги от Франция,
Белгия и Великобритания, създаде виртуален завод в рамките на проект
EVA (Evaluation and Validation Assessment) по програма Leonardo Da
Vinci. Общият изглед на виртуалния завод е показан по-долу.
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Виртуалният завод е проектиран и реализиран с цел обучение и
оценка на компетенциите по техническа поддръжка на електронни
системи за измерване, контрол и управление на физични
топлотехнически параметри в технологичен процес по топло- и
масообмен на флуиди. За разработване е използвана програмната
среда Adobe Creative Suite и програмният език Action Script.
Виртуалната платформа е достъпна на български, английски и
френски език и служи за обучение и симулационна тренировка на
професионалните умения, свързани с практическо измерване и
настройка на регулиращи параметри от реален производствен процес.
Едновременно с това, виртуалният завод може да се използва за
проверка и оценка на адекватността на вземаните от обучаваните
решения при нормални и аварийни ситуации в условия много близки до
реалните. Платформата позволява дистанционно и непрекъснато
обучение,
като
по
този
начин
осигурява
възможност
за
усъвършенстване на знанията и уменията в избраната професионална
област. Благодарение на съвременния и интуитивен потребителски
интерфейс, както и на удобството при комуникация с виртуалната
платформа, тя може да се използва както от инженерни кадри, така и от
специалисти с по-ниско образователно равнище.
На екрана с общия изглед е осигурена постъпкова помощ,
благодарение на която потребителят може да се запознае и да започне
работа с виртуалния завод. Обучаваните имат непрекъснат достъп до
речник с обяснение на използваните термини, както и до техническа
документация на различни уреди и системи.
Структура на виртуалния завод
Виртуалният завод се състои от няколко основни модула:
Зала за управление, от която обучаваните могат да настройват и
управляват различни процеси, протичащи в производствените зали,
както и да преглеждат записите на показанията на измервателните
уреди, включени към процесите.
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Производствени зали за различни процеси:
 Производствена зала 1, в която е симулиран процес на
топлообмен;
 Производствена зала 2, в която е симулиран процес на
дестилиране на горива;
 Производствена зала 3, в която е симулиран процес на сушене на
селскостопанска продукция.
Работилница за тестване и настройване на оборудването извън
учебния процес. Тя включва пълна документация за работа с:
 вентили, електрически мотори и куплунзи за задвижващи
механизми;
 електрически и пневматични инструменти;
 разпределители, регулатори на скорост и релета;
 първични преобразуватели;
 програмно управление.

В състава на работилницата влизат и няколко работни маси, където
обучаваните трябва да изпълнят предварително подготвени задачи:
 за измерване на pH в реално време;
 за работа със специализирано оборудване за измерване на поток.
При изпълнението на тази задача са възможни два режима на
работа – с предварително и без предварително свързани
инструменти;
 за управление на воден поток. При тази задача също са достъпни
два режима на работа - с предварително и без предварително
свързани инструменти.
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Зала за теоретично обучение, която включва модули за
самоподготовка, необходими за получаване на по-точна представа за
механизмите на процесите и свързаната с тяхната работа апаратура.
Основните знания, които обучаваните могат да получат, са свързани с
измерване на поток и управление на поток. В частта за измерване на
поток е осигурена подробна информация за: същност на физическото
налягане и физическия поток, работа с манометър, мултицет,
програмируема конзола и др. В частта за управление на поток
обучаваните получават информация за работа с ПИД контролер.

Техническа зала, от която могат да се следят показанията на
различни канали за управление, използвани в производствените
процеси.
Тестване и оценяване на виртуалния завод
За оценка на мнението на потенциалните потребители на
виртуалния завод бяха проведени анкети с обучавани в магистърски
курсове на специалности ЕЕЕО, КСТ и Електроника, с докторанти и
преподаватели от Русенския университет „Ангел Кънчев”, с управители
и служители на фирми и предприятия от Русе, Силистра, Вятово и други
селища в региона. Всяка анкета включваше лист за оценки и забележки
към разработената виртуалната платформа. Бяха проучени мненията на
17 работодатели и управители на фирми, на 67 обучавани (магистри и
докторанти), 12 преподаватели, 27 работници и служители. Над 90% от
анкетираните оцениха положително необходимостта и полезността на
виртуалния завод. Обучаваните изтъкнаха необходимостта от
достатъчно време за подготовка за работа с него. Общата нагласа на
участниците за използване на платформата е положителна, с висока
оценка за реализацията и с препоръки за нейното бъдещо развитие и
внедряване в реални квалификационни курсове.
И така, създаден е виртуален завод за обучение и проверка на
професионалните умения на инженерните кадри в областта на
електротехническите измервания и контрола на технологичните процеси
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в топлотехниката.
Проучени са мненията и оценките на бъдещите потребители на тази
платформа с цел създаване и подобряване на условията за
оптимизиране подбора на инженерните кадри.
Използването и внедряването на виртуалния завод среща
одобрение и разбиране за полезността от практическото му
реализиране сред потребителите като средство за обучение и
преквалификация.
Виртуалният завод способства за повишаване на знанията и
уменията на обучавания с цел удовлетворяване изискванията на
работодателя. Той може да бъде полезен за образователни институции,
професионални центрове, стажантски и преквалификационни курсове и
др., защото позволява модулност, надграждане и усъвършенстване, без
да се изискват сериозни капиталовложения. Същевременно спестява
време и преподавателски ресурс и позволява натрупване на полезен
опит в условия близки до реалните.
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Електронни интерактивни мултимедийни
учебни пособия
Установено е, че мултимедията дава възможност за много по-добро
усвояване на информация и знания. Напр., човек запомня около 5 % от
чутото, 10 % от видяното и близо 50 % от аудио-видео информацията,
която получава. Ето защо, не само лекциите, които се изнасят пред
студентската аудитория, трябва да бъдат интерактивни и мултимедийни
– такива трябва да бъдат и учебниците и учебните пособия, т.е. всяка
учебна единица, от които те се състоят, трябва да включва текст, т.е.
символна информация, снимки, схеми, т.е. графична информация,
видео, анимации, 3D модели, звук, както и хипервръзки. Ученето от
такива книги, особено с интерактивни устройства като таблети, фаблети
и смартфони, което прави учебника динамичен, е много по-приятно и
дори – забавно. При „написването“ на мултимедийните учебници могат
да се използват изскачащи прозорци, летящи екрани и др. подобни,
които ги правят още по-интересни и ефективни.
Ето няколко примера за такива книги в различни области:
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Вече съществуват сайтове за създаване на мултимедийни
интерактивни книги, като напр., https://www.kotobee.com/ .

Ето как изглежда работната среда на програмната система.
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А това е един примерен краен продукт:

Повече от очевидно е, че той съдържа поне 3 елемента, които
действително го определят като мултимедиен, а таблетът го прави и
интерактивен.
Някои български издателства от няколко години, освен хартиени,
предлагат и електронни варианти на издаваните от тях учебници. Ето
един пример за електронен учебник по информационни технологии за
3-ти клас.

Определено може да се каже, че електронните учебници са
учебниците на бъдещето.
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Дигитализиране на книжния фонд на библиотеката
и публикуването му във виртуалната библиотека
Всички училища и университети имат богати библиотеки с десетки и
стотици хиляди книги, които са основно на книжни носители. Публични
библиотеки има във всеки град и село.

За съжаление, това богатство се използва най-вече от пенсионери и
все по-малко от учениците и студентите от дигиталното поколение,
защото те са свикнали да използват като основен източник на
информацията интернет.
Какво да се прави?
След като „Мохамед не отива при планината, планината трябва да
отиде при Мохамед“. Как? Като първо по-ценните, а след това и другите
книги се дигитализират и се публикуват във виртуалните библиотеки на
учебните заведения. За целта могат да се използват мощни скенери,
които автоматично разгръщат страниците (1500-3000 стр./час), сканират
ги, коригират изкривяванията, отстраняват сенки в краищата, и
разпознават текста. Следващата стъпка е публикуването на
създаденото електронното копие във виртуалната библиотека и
включването му в каталога й.

В много библиотеки този процес е вече в ход и компютърните им
отдели отново се изпълват с млади хора.
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РАЗВИВАНЕ НА СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ
В Русенския университет ударението е сложено върху т.нар.
смесено обучение, т.е. върху комбинацията от традиционното и
електронното обучение, което е израз на убеждението, че електронното
обучение не е алтернатива на традиционното. Тези две форми трябва
да се допълват и преливат. Но, както вече беше споменато, водещата
роля на учителя, на преподавателя и при двете форми на обучение ще
се запази.

При смесеното обучение стои въпросът, каква част от обучението да
се води по традиционния начин и каква – електронно? Разбира се,
процентното съотношение на тези две форми ще зависи до голяма
степен от конкретната дисциплина, но може да се приеме, че първата и
последната лекция, а също и тези лекции, които имат концептуален
характер, трябва да се изнасят „лице в лице“, в т.ч. и дистанционно в
реално време, а подробностите студентите следва да научават от сайта
на дисциплината. Достъпът до сайта трябва да бъде 7/24, а
преподавателят трябва да е на разположение за консултации както „на
живо“, така и по интернет, т.е. по е-пощата, Skype, социални мрежи и др.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ

Превръщане на смартфона във виртуален
персонален асистент на студента
Добре известно е, че голям процент от младите хора – ученици и
студенти разполагат с мобилни телефони, най-често – смартфони, които
те използват ежедневно и много интензивно. Изследванията показват,
че този процент е около 85 и непрекъснато расте.

Може да се каже, че смартфонът, фаблетът и таблетът са
инструменти на дигиталното поколение. В известен смисъл те са техни
постоянни спътници и дори – неразделни „другари“.
Освен за комуникация помежду си в телефонен режим, младежите
използват смартфоните си и за общуване чрез социалните мрежи, за
„сърфиране“ из интернет с цел търсене на информация и т.н. Това, за
голямо съжаление, се прави и по време на час, което води до
отклоняване вниманието на студентите и демотивиране на
преподавателите, и в крайна сметка – до рязко понижаване
ефективността на занятията.
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В някои азиатски държави (и не само в тях) образователните
институции решават този проблем сравнително просто – забраняват
използването на мобилни телефони по време на лекции и упражнения.
Преди лекция всеки студент е длъжен да настрои смартфона си в тих
режим и да го постави в съответното джобче.

С решение на Народното събрание от 23.09.2015 г. и в България е
забранено използването на мобилни телефони по време на учебен час.
Наистина, това е най-лесният начин да се реши проблемът с
мобилните телефони, но дали е най-правилният в дългосрочен аспект?
Не бихме ли могли да ги „впрегнем“ в учебния процес, включвайки ги
като елемент на т.нар. иновационни образователни технологии и така, в
крайна сметка, да повишим качеството на този процес.
Една възможност за трансформиране на смартфона от „противник“
в помощник на учителя и преподавателя, е създаването на безплатно
приложение, което да изпълнява ролята на персонален асистент на
ученика и студента, като дискретно и приятелски му помага и напътства
както по време на учебния процес, така и в свободното му време.
Идеята за виртуален асистент не е нова и се прилага от много ИТ
компании с цел повишаване на качеството на услугите, които те
предоставят на своите клиенти. Някои от по-популярните виртуални
асистенти са:
 "Duer" - виртуален асистент на китайския доставчик на уеб услуги
Baidu;
 "M" - виртуален асистент на потребителите на Facebook
messenger;
 "BlackBerry Assistant" - виртуален асистент на потребителите на
мобилни устройства с BlackBerry OS;
 "Cortana" - виртуален асистент на потребителите на мобилни
устройства с ОС Windows;
 "Siri" - виртуален асистент на потребителите на мобилни
устройства с ОС IOS;
 "Google now" - виртуален асистент на потребителите, използващи
продукти на компания Alphabet.
Но все още не са известни приложения за мобилни устройства,
които биха могли да изпълняват ролята на виртуален персонален
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асистент на студентите, а създаването и внедряването на такъв, е
стъпка към гъвкаво, адаптивно и качествено образование, тъй като един
такъв „асистент“ ще подпомогне както традиционното обучение, така и
обучението по всяко време и на всяко място. Чрез преливането на тези
две форми на обучение и подпомагането им чрез виртуалния асистент
образователната система ще отговори на очакванията на дигиталното
поколение и ще го стимулира към по-активно усвояване на знанията и
генериране на нови такива.
Виртуалният персонален асистент на студента би следвало да има
следните възможности:
Основни:
 приложението да бъде платформено независимо, т.е. да не
зависи от операционната система на смартфона на студента;
 да може лесно да се „сваля“ от интернет;
 да не влиза в конфликт, а да си „сътрудничи“ с другите
приложения, инсталирани на смартфона;
 да предлага на студента персонифициране на асистента чрез
отъждествяването му с действителна личност, герой от книга или
филм, или аватар;
 след въвеждане на факултетния номер на студента да извлича от
сайта на университета необходимата за функционирането му
информация, напр., разписа на учебните занятия на съответната
група;
 да предлага на студента да посети виртуалната библиотека на
университета, за да се подготви за предстояща лекция, респ.
упражнение;
 при положителен отговор от страна на студента, да го „отвежда“
до сайта на съответната дисциплина, а от там – до конкретната
лекция и упражнение и да визуализира съответната учебна
единица, т.е. да може да се използва за целите на мобилното
обучение;
 да предлага на студента да провери знанията си чрез тестовата
система на виртуалната библиотека;
 да напомня на студента за предстояща лекция и упражнение и,
при необходимост, да го му показва пътя до съответната зала;
 по време на лекция или упражнение да служи като средство за
даване на отговори на въпроси с няколко възможни отговора,
задавани от преподавателя на слайд в края на дадена тема;
 след лекцията или упражнението да предлага на студента да
отговори online на въпроси за това, как е проведено занятието и
каква е ползата от него;
 да съставя план-график за работа върху курсов проект, работа
или задача и да напомня на студента за наближаването на
конкретен срок;
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Допълнителни:
 при поискване, да предоставя информация за университета,
факултета, катедрата, специалността и студентските общежития;
 да информира студента за възможностите за спорт, отдих и
развлечение, като му дава информация за:
- предстоящи събития в университета;
- програма на кината, театъра, операта и др.;
 чрез технологии за обмен на информация да предлага на
студента възможност за абониране за различни информационни
канали;
 да информира студента за метеорологичната обстановка и да му
дава съвет за облеклото;
 да следи двигателната активност на студента и да го стимулира
към такава.
Други:
 да позволява лесно и бързо надграждане на функционалните му
възможности;
 да уведомява студентите, които го ползват, за наличието на нова
версия и да позволява автоматично обновяване на приложението;
 да може да се използва и от студенти със специални
образователни потребности;
 да може лесно да се пренастройва за използване в различни
висши училища, вкл. и в различни държави;
 да използва рационално ресурсите на смартфона.
Освен това виртуалният персонален асистент трябва:
 да има дружелюбен интерфейс;
 да използва приятелски изрази в диалога със студента;
 да бъде настойчив, но без да е натрапчив и досаден;
 да бъде адаптивен;
 да бъде бърз и надежден и др.
Създадено е уеб базирано приложение за проучване мнението на
студентите за модела на виртуалния персонален асистент. Получените
до момента мнения на студенти от България и Китай са положителни.
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Бета версията на виртуалния персонален асистент, която изпълнява
функцията на навигатор в кампуса на Русенския университет, може да
бъде изтеглена, като със смартфона се сканира първият от долните QR
кодове. След това се сканира вторият код и се избира нужният корпус
или общежитие, при което на екрана на смартфона се визуализира
картата на кампуса и се очертава най-късият маршрут.

Тези кодове се намират в долния ляв ъгъл на всяко едно от
информационните табла, поставени на всеки от входовете на
университета.
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Използване на социалните мрежи в учебния процес
Социалните мрежи стават все повече и тяхната популярност
нараства непрекъснато. По-долу е показана една класация (от 2013 г.)
на някои мрежи от тази група според броя на абонатите им.

Към днешна дата броят на абонатите със сигурност е няколко
милиарда, но размествания в класацията едва ли има.
Facebook е безспорен лидер в тази класация, което се дължи на
факта, че броят на хората, имащи профил в тази социална мрежа, е над
2 милиарда. Ежедневно този брой нараства с около 700 000, обновяват
се близо 45 милиона статуса и т.н. Интерфейсът на Facebook е
преведен на повече от 70 езика, което е още един фактор, допринасящ
за непрекъснатото повишаване на неговата популярност.
Почти всички студенти имат профил във Facebook, а също и в други
социални мрежи и прекарват немалко време в тях.
От това съвсем логично може да се направи изводът, че социалните
мрежи и, в частност, Facebook биха могли и трябва да се използват от
преподавателите за оперативна връзка със студентите.
На адрес http://www.teachthought.com/uncategorized/100-ways-to-usefacebook-in-education-by-category могат да се намерят 100 начина за
използване на Facebook в учебния процес. Ето само някои от тях:
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 Създаване във Facebook на група, в която се включват всички
студенти, изучващи конкретна дисциплина. Групата може да бъде
и затворена, т.е. включването в нея да става само след
одобряване на кандидата от преподавателя. Ето и един пример:

 Изпращане на студентите от групата на допълнителни материали
по дисциплината – файлове, линкове към клипове, сайтове и др.;
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 Изпращане на задания и даване на индивидуални консултации за
курсови задачи, работи и проекти;
 Изпращане на съобщения за групови консултации, за контролни
работи, колоквиуми и изпити;
 Изпращане на файлове с оценките;
 Публикуване на съобщения за предстоящи събития – вечери на
специалността, семинари, конференции и др. Студентите могат
да отбелязват дали ще присъстват.

По-долу са дадени още 2 примера за използване на Facebook за
информиране на студентите.

- 93 -

НАРЪЧНИК ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

А това е един конкретен пример за използване на втората по
популярност социална мрежа – YouTube. В нея, доцент от Русенския
университет е публикувал поредица от клипове, чрез които, с конкретни
примери, се онагледяват микроалгоритмите, по които се извършват
някои от основните аритметични операции в компютъра. Клиповете са
направени с интерактивна дъска, като е използвана възможността за
запис във видеоформат на поредицата от действия върху нея. Отзивите
на студентите, гледали тези клипове, са повече от положителни – това е
и причината, след първите 1-2 клипа, да бъдат направени такива за
микроалгоритмите на всички основни методи за машинно сумиране,
умножение и деление.
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Игровизация (геймификация) на обучението
Любимият писател на малки и големи – Марк Твен е казал: „Ако съм
свършил някаква работа, то е било, защото съм я чувствал като игра.
Ако трябваше да работя, никога нищо нямаше да свърша.“
Децата от всички векове, всички страни и народи са играли, играят и
ще играят, при това – без никой да ги насилва да правят това. Игрите са
безусловно необходими за тяхното всестранно развитие.
Но днес все по-рядко може да се видят групи играещи деца по
площадките, градините, междублоковите пространства и улиците. Както
стана дума още в началото, децата, учениците и студентите от
дигиталното поколение прекарват голяма част от времето си пред един
от 5-те (7-те) екрана, като през не малка част от това време те играят
видео- и компютърни игри. За тях тези игри са забавни и
въодушевяващи.
Същевременно в учебните заведения се наблюдава спадане на
мотивацията за придобиване на знания и за създаване на нови такива.
И това е не само национален, но и световен проблем. А нали целта на
образователния процес е обучаваните да придобият възможно повече
знания, умения и рутина при използването им в реалния свят.
Логично е да се зададе въпросът, не е ли възможно, чрез вкарване
на игрови елементи в учебния процес, по естествен начин да се засили
интересът към него?
Оказва се, че използването на игрови подходи в обучението дава
добри резултати както при малките, така и при големите ученици и
студенти. Поради това, съвременните добри образователни практики
включват и игрови елементи, което все по-често се нарича игровизация
(геймификация) на обучението.
Игровизацията (геймификацията) е използването на елементи от
игри и на игрови дизайн в неигрови ситуации, напр., при лекции и найвече – при упражнения с цел повишаване на тяхната ефективност чрез
привличане вниманието на учениците и студентите с нещо, към което те
имат афинитет от малки.
В Русенския университет е поставено началото на серия от
изследвания на влиянието на обучаващите компютърни игри в
системата както на училищното, така и на университетското
образование. В частност, игрови елементи са заложени в почти всички
модели, включени в състава на виртуалната лаборатория по
дисциплината „Организация на компютъра“. Т. напр., при правилен „ход“
от страна на студента, той бива поощряван, а грешките се регистрират
от брояч, който е в лентата под модела. При три последователни грешки
се дава подсказка. Отчита се и времето, за което студентът е изпълнил
заданието. Оценката, която му се поставя в края на упражнението, е
толкова по-висока, колкото по-малък е броят на грешките и колкото помалко е времето. Между студентите, работещи в лабораторията на
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отделни компютри с еднакви модели, се поражда съревнование за побързо и безгрешно изпълнение на заданието.

В обучението по дисциплината „Програмиране“ също се използва
игровизация. При разработване на курсовите си задачи, използвайки
библиотека, специално създадена за целите на обучението, студентите
трябва да съставят програми, които придвижват тримерни виртуални
актьори в избрана от тях среда, като могат да запишат резултата от
тяхната програма като компютърна анимация. Екран, генериран от
такава програма, е показан по-долу.
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Игрови елементи са заложени и в идеята за виртуалния персонален
асистент на студента.
Прогнозите са, че игровизацията, освен в образованието, ще
проникне и в бизнеса, а също и в много други сфери на човешката
дейност. Едно от многото доказателство за това е книгата
„Игровизацията в обучението и бизнеса“, издадена от престижното
издателство „Шпрингер“.

В заключение може да се каже, че определено има тенденция,
геймификацията да се превърне в световно явление и ще бъде проява
на недалновидност, ако не бъде разгърната научно-изследователска и
развойна дейност с цел въвеждането и рационалното й използване в
системата на образованието. Потвърждение на това е фактът, че в един
от приоритетите на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, свързани със създаването на Центове за върхови
постижения и за компетентност в област „Информатика и ИКТ“, в явен
вид
фигурират
образователните
игри
„ИКТ
подходи
в
машиностроенето, медицината и творческите индустрии, вкл.
дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и
образователни игри“.
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Учене в мрежа
Терминът и дефиницията на „учене в мрежа” възниква в Centre for
Studies in Advanced Learning Technology (CSALT) в Университета в
Ланкастър, Великобритания. Това е практически ориентирано обучение,
при което, според Peter Goodyear, информационните и комуникационни
технологии се използват за връзка между:
 обучаемите и учебните ресурси;
 обучаемите и преподавателите;
 самите обучаеми.
Важно е да се подчертае, че при него акцентът е не върху прекия
контакт – лице в лице, а върху взаимодействието с използване
възможностите и ресурсите на мрежата.

Съществуват персонални (професионални) и корпоративни мрежи
за учене. Твърди се, че ученето в мрежа води до съществено
редуциране на разходите, респ. цената, която обучаемите трябва да
плащат за тази образователна услуга.
За значението, което се отдава на ученето в мрежа, говори фактът,
че през май 2016 г. се проведе десетата Networked Learning Conference.
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Използване на облачните технологии в учебния процес
Компютърен „облак" – това е множество от взаимнозаменяеми
физически машини – сървъри и др., чиито изчислителни ресурси са
обединени с цел предоставяне на качествени и евтини „облачни“ услуги
на широк кръг потребители. Тези машини най-често са разпръснати в
пространството, но могат да бъдат и концентрирани в мощни
изчислителни центрове. Компютърните облаци имат редица предимства
в сравнение с отделните компютри – по-висока надеждност, по-голяма
сигурност, динамичното разпределение на ресурсите между отделните
клиенти и др.

Наличието на такива облаци с много голяма изчислителна мощност
значително намалява разходите на отделните потребители, защото им
позволява да използват „тежки” по отношение на необходимите ресурси
приложения чрез леки и евтини преносими устройства като лаптопи,
таблети, фаблети и дори – мобилни телефони. Естествено, за целта
трябва да бъде осигурена постоянна широколентова връзка,
необходима за пропускане на големия поток от данни между облака и
тези крайни устройства.
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Съществуват 4 основни вида облаци:
 частен облак (Private Cloud) – инфраструктурата на облака се
притежава или наема от една организация и се използва само и
единствено от нея;
 общностен облак (Community Cloud) – инфраструктурата на
облака се използва от няколко организации, които имат обща
мисия, обща политика, общи изисквания към информационната
сигурност и др.;
 публичен облак (Public Cloud) – инфраструктурата на облака се
притежава или наема от една организация, която предоставя
облачни услуги на широк кръг потребители;
 хибриден облак (Hybrid Cloud) – инфраструктурата на този облак
е съчетание на частен и публичен облаци, които са свързани
помежду си с „мост“, но без границите между тях да се размиват.
Известни са 3 основни вида облачни услуги:
 софтуер като услуга (SaaS) – при този модел наемателите на
облака плащат за използването на определено софтуерно
приложение, хоствано в облака;
 инфраструктура като услуга (IaaS) – при този модел клиентите
плащат за използваните ресурси: процесорно време, компютърна
памет и др.;
 платформа като услуга (PaaS) – при този модел потребителите
на облака наемат както инфраструктура, така и софтуерни
приложения, хоствани в облака, за да предлагат на свой ред
собствени услуги.
С две думи, облачните услуги включват използване на приложения,
извършване на изчисления и съхранения на данни – срещу съответно
заплащане.
Облачните технологии правят възможен мрежовия достъп до
ресурсите на облака - сървъри, хранилища за масиви от данни и
софтуерни приложения с минимално участие и управление от страна на
доставчика на облачните услуги, т.е. чрез тези технологии услугите,
предлагани от облака, стават достъпни за потребителите. Тези
технологии съкращават сроковете за осигуряване на необходимите на
даден клиент ИТ ресурси от няколко седмици до броени минути.
Очевидно, възможностите за използването на облачните
технологии в образователната система са много. По-долу са споменати
само някои от тях:
 минимизиране на времето, необходимо за всички формалности,
свързани със записването на кандидат-студентите;
 минимизиране на проблемите на системните администратори на
университетите, свързани с лицензирането, актуализациите и
управлението на различните софтуерни приложения, понеже те
ще бъдат поети от доставчиците на облачни услуги;
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 минимизиране на разходите на университетите за хардуер,
софтуер и човешки ресурси чрез активно и ефективно използване
на изброените по-горе и сравнително евтини облачни услуги;
 повишаване на степента на защита на информацията както на
университета като цяло, така и на всеки отделен преподавател,
студент и служител;
 повишаване ефективността на учебния процес чрез използване
на най-съвременните комуникационни средства, вкл. облачните
видео конферентни системи;
 създаване на различни облачно-базирани образователни среди,
вкл. леснодостъпни библиотеки, виртуални кампуси и др.

Определено може да се каже, че университет, който активно
използва облачните технологии, ще бъде много по-привлекателен за
сегашните студенти, които познават и ползват тези технологии още от
средното училище.
Съгласно плана за реализация на Стратегията на МОН за
ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.),
в разработването на която активно участва и Русенският университет, с
използване на облачните технологии, в страната ни ще бъде създадена
единна образователна и научна среда и ще се реализира принципът на
мобилност в обучението и науката.
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Използване на интернет на нещата в учебния процес
„Интернет на нещата“ или „Интернет на вещите“, това е мрежа от
физически обекти, във всеки от които са вградени първични
преобразователи (ПП), микроконтролер със съответен софтуер и
изпълнителни механизми (ИМ), с възможност за безжична връзка с
глобалната мрежа, което позволява обектът да бъдат управляван чрез
интернет с използване, напр., на смартфон.
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Експертите на Cisco смятат, че до 2020 г. в интернет на нещата ще
бъдат интегрирани почти 50 милиарда обекта, които ще събират,
обработват и обменят чрез глобалната мрежа информация както
помежду си, така и с техните собственици.

Като пример може да бъде даден т.нар. интернет хладилник
(известен също като смарт хладилник), който „усеща“, когато продуктите
от даден вид намаляват или са се изчерпали и изпраща съобщение до
собственика си или направо до фирмата-доставчик.

Ако, на същия принцип, всички основни домакински уреди
(готварската печка, съдомиялната машина, пералнята, сушилнята,
радиаторите за отопление, вентилационната система, щорите на
прозорците,
осветителните
тела,
аудио/видео
системите,
прахосмукачката, охранителната система и др.) бъдат направени
интелигентни, то това става предпоставка за създаването на т.нар.
интелигентен дом. Но, разбира се, трябва да бъде изградена много
сигурна защитата срещу хакерски атаки.
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Интернет на нещата е предпоставка и за създаване на т.нар.
интелигентен град с оптимизирани енергийни, транспортни и др. потоци
и процеси. Напр., оптимизацията на транспорта в рамките на града може
да даде на всеки шофьор най-късия или най-бързия маршрут за стигане
от пункт А до пункт В, да му посочи най-близкото място за паркиране и
т.н., което ще редуцира разхода на гориво и вредните емисии.

Интернет на нещата безусловно ще намери много преки и косвени
приложения и в образователната система и ще доведе до множество
количествени и качествени изменения в нея.
Концепцията за интелигентен дом може да бъде доразвита и да
прерасне в такава за интелигентно училище, респ. интелигентен
университет, а концепцията за интелигентен град – в такава за
интелигентен кампус с оптимизирани енергийни и експлоатационни
разходи, повишена сигурност и т.н.
А това, че всеки един от обектите, свързан в интернет на нещата, по
същество представлява система за автоматичен контрол, управлявана
през глобалната мрежа, на практика предлага много възможности за
създаване на виртуални лаборатории с реално оборудване за обучение
по най-различни инженерни дисциплини.
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Използване на интернет на всичко в учебния процес
„Интернет на всичко“ е следващият етап в развитието на глобалната
мрежа, следващата стъпка към дигитализацията на света. Според Cisco
той ще обедини в едно хора, неща, данни и процеси.

Прогнозата е, че между тези четири компонента на интернет на
всичко ще има почти пълна система от връзки, напр.: хора с хора, хора с
неща, хора с данни и хора с процеси, като основната цел ще бъде
оптимизацията, т.е. съществено повишаване ефективността на
процесите. Но, за да бъде постигнато това, трябва да бъдат решени
кардинално редица важни проблеми. Един от тях е гарантирането на
сигурността както на корпоративната, така и на личната информация,
циркулираща в мрежата.
Не е трудно да се види, че тези компоненти са налице във всеки
университет.
 Хора: преподавателите, студентите, служителите, посетителите и
др., които непрекъснато комуникират помежду си, използвайки
мобилни телефони, електронна поща, Skype, Facebook и другите
социални мрежи.
 Неща: сградите с всички инсталации в тях, обзавеждането и найвече оборудването – компютри, лаптопи, таблети, лабораторни
установки и др.
 Данни: данните на преподавателите, студентите и служителите,
учебните планове и програми, учебните пособия, финансовосчетоводните данни и др.
 Процеси: учебната дейност, научноизследователската работа,
административното
обслужване,
финансово-счетоводните
дейности и др.
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Интернет на всичко безусловно ще разкрие съвършено нови
хоризонти пред образователната система. Свързването на хората,
нещата, данните и процесите в рамките на един университет ще даде
нови възможности за повишаване качеството на крайния продукт –
толкова необходимите на ИНДУСТРИЯ 4.0 кадри с висше образование.
В Русенския университет, чрез създаването на професионален клуб
“Индустриален интернет на всичко”, е направена първата крачка в тази
посока.

За да бъде готов за интернет на всичко, университетът продължава
изграждането на дигитална инфраструктура и, в частност – на
високоскоростна конвергентна мрежа, чрез която ще се предлагат все
повече и по-разнообразни услуги.
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Използване на хуманоидни роботи в учебния процес
Понастоящем различни несложни роботите се използват в
училищата и университетите за усвояване на техниката на
програмирането им.

Но на адрес http://www.checkpoint-elearning.de/node/16611 може да
се прочете следното:

„Роботите могат скоро да заместят учителите. И не само могат да ги
заменят, но трябва и ще го направят.“ Това е мнението на двама топ
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експерти по образователни технологии, които смятат, че замяната на
истинските учители с роботи с изкуствен интелект ще повиши качеството
на учебния процес и ще доведе до по-добри резултати.
Роботите-учители „никога не се разболяват, не забравят това, на
което са научени, работят 7/24 и могат да доставят знания навсякъде,
където има връзка с интернет“ казва управителят на Edtech Доналд
Кларке. „За разлика от нашия мозък, те не спят по осем часа на ден и
противно на човека, не „прегарят“, не се пенсионират и не умират.“
В Япония се счита, че роботите-учители ще се използват основно
като помощници в началните училища, като ще се разчита на това, че
децата обичат роботите, защото за тях те са нещо като големи играчки.

Но роботите-учители ще бъдат програмирани само да си „изпеят“
урока пред учениците и да очакват от тях да го повторят. Роботътучител няма да може да генерира нови учебни материали и нови начини
за тяхното преподаване. Няма да може да коментира писмените работи,
няма да може да обсъжда личните проблеми на учениците, няма да
може да ги стимулира и вдъхновява за постигане на по-високи резултати
и т.н.. Т.е. роботите-учители, колкото и съвършени да са те, едва ли ще
имат обаянието и авторитета на човека-учител и едва ли ще могат да
оказват същото положително влияние върху учениците.
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Авторите на този наръчник са твърдо убедени, че Учителите и
Преподавателите ще запазят водещата си роля в учебния процес, но
считат за напълно реално, роботите да им асистират в тяхната
изключително важна и отговорна дейност. Естествено, преди да станат
асистенти, роботите трябва да бъдат съответно обучени, което няма как
да се случи без активното участие на висококвалифицирани учители и
преподаватели.
Но все пак трябва да бъдем психически готови за всякакви изненади
и предизвикателства …
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Създаване на виртуални университети
Добре известно е, че някои страни (САЩ, Англия и др.) са
превърнали образованието в доходоносен бизнес. Студентите плащат
много високи такси за обучението си. Сравнително големи са разходите,
свързани с пътуване, квартира и храна. И всичко това – само, за да се
получи диплома на престижен университет, което облекчава намирането
на добре платена работа …..
А как е организиран учебният процес в повечето западни
университети?
Седмичния график включва 8-10 лекции и упражнения, т.е. по 1-2
дневно. В края на всяка лекция професорът казва на студентите, какво
трябва да прочетат за следващата. В квартирата си студентите сядат
пред лаптопите си, влизат във виртуалната библиотека на университета
и прочитат този материал. На лекцията не се прави диктовка, а
дискусия. Въпрос е, каква дискусия може да се направи с поток от 100200 човека???
Заданията за курсови работи и проекти студентите получават по
е-пощата. Отново влизат във виртуалната библиотека, за да намерят
необходимия им теоретичен материал. Решението връщат по е-пощата.
Оценката си получават по същия начин. Т.е. ¾ от времето студентите се
обучават виртуално. Но те биха могли да правят това и в дома си, т.е.
без да вкарват семействата си в, понякога, непосилни разходи. А
лекциите могат да се гледат и слушат дистанционно в реално време или
в произволно такова, ако са записани като AVI файлове и публикувани
във виртуална библиотека.
Големите разходи, свързани с ученето в един реален университет, и
фактът, че практически по-голямата част от времето студентите учат
дистанционно, е причина за прогнозата, съгласно която в обозримо
бъдеще не малко от западните университети, а и не само те, постепенно
ще станат виртуални.

Както вече беше споменато, виртуалният университет е модел на
университета във виртуалното образователно пространство, т.е. сайт,
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чрез който се получава не само пълна информация за университета, но
и се предоставят всички или болшинството административни и
образователни услуги, и на първо място - ефективно дистанционно
обучение.
За актуалността на проблема говори и фактът, че при търсене в
Google с ключова дума “VIRTUAL UNIVERSITY” се получават около
38 млн. резултата.
Ето и малка част от известните виртуални университети, които
реално съществуват и функционират успешно.
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On-line следене на физическата активност и
здравословното състояние на учениците и студентите
На учениците и студентите трябва не само да се дават знания и
умения и да се иска от тях да ги усвояват и прилагат, но е необходимо и
да се полагат ежедневни грижи за здравословното им състояние.
Едно от възможните решения на
този проблем са „умните гривни“,
които се предлагат от доста време
на пазара и които показват времето,
мерят кръвното налягане, пулса,
температурата на тялото, броят
крачките, смятат изразходваните
калории, регистрират колебанията
на съня и т.н. Когато човек се
позастои на работното си място,
гривната с вибриране му напомня, че
е
време
да
се
пораздвижи.
Събраната в паметта на гривната
информация може да се прехвърля
безжично в смартфон или компютър
за допълнителна обработка и
визуализиране.
При наличие на сензор за кръвна захар, на екрана на умния
часовник или на мобилния телефон на детето се визуализира текущата
стойност. Ако нивото на захарта излезе извън определените граници, се
включва звукова сигнализация и/или вибрация. Данните от мобилното
устройство на детето, чрез мобилни приложения и облачно базирани
системи, могат да се споделят на телефона или друго, свързано с
Интернет, устройство на родителя. Така родителят следи дистанционно
състоянието на детето си и, заедно с учителя, може да реагира
адекватно.
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По времето на Барак Обама, в САЩ е приет закон, според който
всеки човек трябва да има имплантиран в тялото си микро-чип и да бъде
изградена система за електронно идентифициране на гражданите. Този
микро-чип е с големина на оризово зърно и се имплантира, напр., между
палеца и показалеца на дясната ръка.

Микро-чипът се състои от транспондер (система за събиране,
съхраняване и предаване на информация) и литиева батерия,
презареждаща се от вграден термодиод, който преобразува
температурната разлика в тялото в електрическо напрежение.
Предназначението на микро-чипа е да замени личната карта и
шофьорската книжка, а така също и дебитните и кредитните карти,
ключа, с който отключваме вратата на жилището и офиса си, както и
тази на колата си, паролата, с която „влизаме“ в персоналния си
компютър и т.н..
Чипът, по аналогия с гривните, би могъл да събира и изпраща на
съответния сървър в реално време информация за здравословното
състояние на човека, която да се записва в неговото електронното
медицинско досие и така досието непрекъснато да се актуализира. От
там информацията ще се прехвърля в компютъра на личния лекар,
където периодично ще се обработва, за да се реагира своевременно
при отклонения от нормите.
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Един такъв микро-чип ще направи възможно лесно откриването на
изгубени деца или отвлечени хора.
Очевидно, ако това стане, няма да има никакъв проблем да се
следи on-line физическата активност и здравословното състояние на
учениците и студентите и, напр., да им се препоръчва да се явяват на
контролно, респ. на изпит тогава, когато и трите им биоритъма –
интелектуален, емоционален и физически са в максимум или близко до
него :-)

Според авторите, имплантирането на микро-чипове трябва да
бъде изцяло доброволно, за да не бъде нарушавано правото на
лична свобода и сигурност и след като проблемът със защитата на
личните данни намери общоприемливо решение.
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Други иновативни идеи
Към тази група може да бъде отнесен, напр., т.нар. интерактивен
пясъчник, който, по понятни причини, е много привлекателен за децата и
чрез който ученето наистина става игра.

Ето и още няколко прости, но работещи идеи, които не се нуждаят
от коментар:
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ
СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Един от най-великите учени в историята на човечеството – Айнщайн
пише през 1945 г., че човечеството ще може да бъде наречено
цивилизовано едва тогава, когато признае и приеме като общо
задължение създаването на условия за нормален живот на всички хора
във всички страни и когато успее да осигури и поддържа такива условия.
Развитото информационно общество има потенциал и е длъжно да
осигури на хората с проблеми в двигателно-опорната система, а също и
с различни слухови, зрителни или ментални увреждания равен достъп
до своите информационни и образователни ресурси.
За създаване на добро качество на живот и осигуряване на
нормална среда за развитие на хората от тези групи, които имат
специални образователни потребности, е направено много, но то никога
няма да е достатъчно.
В услуга на хората с увреждания на двигателно-опорната система
са виртуалните библиотеки и лаборатории, които те могат да ползват от
домашния си компютър. Съществуват очила, които дават възможност,
компютърът да се управлява само с поглед. Създадени са и устройства
със същото предназначение, които приличат на неголяма правоъгълна
плочка, която се закрепва в долната част на монитора, включва се към
компютъра посредством стандартен USB порт и може да се използва
съвместно с традиционната клавиатура и мишка. Важно удобство на
това решение е, че не изисква използването на специални очила.
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В помощ на хората с пълна парализа се разработват телепатични
интерфейси – за управление на компютри и роботи с мисъл и др.
Виртуалните образователни среди – библиотеки и лаборатории
могат да се използват успешно и от хората със слухови увреждания. За
визуализиране на учебното съдържание с успех се прилагат и различни
интерактивни мултимедийни продукти и приложения.
Все по-популярна става и т.нар. Kinect технология, която предлага
нов тип взаимодействие на хората с компютрите, наречен естествен
потребителски или физически интерфейс, т.е. вместо с клавиатура и
мишка – с жестове. Тази технология се използва за разпознаване на
жестомимичния език на хората с увреден слух или говор. Съществува
приложение, което използва Kinect за създаване на база от данни с
характерни жестове, които в последствие могат да се прилагат за видео
комуникация с тази група хора в Интернет среда. Приложението е
представено на Международната научна конференция CompSysTech в
Русенски университет от ученик от Пловдивската математическа
гимназия, като докладът е награден с кристалния приз THE BEST
PAPER.
Фондацията “Заслушай се” си е поставила за цел да премахне
бариерите между хората с увреден слух и чуващото общество. Мостът,
който тази фондация изгражда между тях, е онлайн платформа за
трансформиране на жестовете в текст и говор, а на говора в текст,
благодарение на което всеки човек с увреден слух ще може да участва
пълноценно в обществения живот. По този начин глухите хора ще могат
да общуват свободно, ще имат достъп до информация, качествено
образование и кариерно развитие.

За хора със зрителни увреждания са създадени говорещи компютри
и таблети, и говорещи електронни книги, а също така клавиатури с
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уголемени клавиши, екрани с уголемен шрифт, брайлови клавиатури,
мишки, дисплеи и принтери.

Вече са разработени и опитни образци на брайлови таблети и
смартфони.

В Русенския университет, по инициатива на студенти, е съставена
програма за преобразуване на текст, написан с букви от българската
азбука, в букви от Брайловата азбука.
За децата със специални образователни потребности вече се
издават и електронни учебници по различни предмети.
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Незрящите хора могат да използват съществуващите скенери и
програми за оптично разпознаване на текст, чрез които напечатаният
текст се трансформира в дигитален, а след това се възпроизвежда чрез
екранен четец, като се предлага възможност за избор на глас – мъжки,
женски, за регулиране силата на звука и т.н. Съществуват и приложения
за мобилни телефони, с помощта на които може да се снима и
разпознава печатен текст, който след това се превежда и изговаря на
съответния език.
Последните достижения на ИКТ са поставени в служба и на хора с
различни дисфункции на мозъка и нервната система. За тях са
създадени специални уеб базирани среди и др.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ОБУЧЕНИЕ
НА СТУДЕНТИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ
Основните предпоставки за това са две:
 наличието на виртуален университет, т.е. на модел (сайт) на
университета във виртуалното образователно пространство,
чрез който да се получава не само пълна информация за
университета, но и да се предоставят всички или болшинството
административни и образователни услуги, и на първо място ефективно дистанционно обучение;
 споменатите по-горе услуги да се предоставят, освен на
български, и на английски, руски и др. езици.

Показателен е примерът с Масачузетския технологичен институт,
който поддържа виртуална библиотека с над 2000 курса, които се
предлагат в текстов и в AVI формат и имат над 100 млн. читатели от цял
свят.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ ДИДАКТИЧЕСКИ
МОДЕЛИ
Вероятно читателят е забелязал, че на стр. 10, полу на шега, полу
наистина, е направена една перифраза на определението за
революционна ситуация :-)

За да не обидим и другите класици, тук ще използваме и понятията
„база“ и „надстройка“.
Разгледаните дотук иновационни образователни технологии биха
могли да се отъждествят с базата, а иновационните дидактически
модели – с надстройката на образователната система.
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Превръщане на традиционните дидактически модели в
иновационни чрез използване на новите образователни
технологии:
По принцип, всеки от изпитаните и утвърдени дидактически модели,
при който се използват някои от описаните иновационни образователни
технологии, може да бъде отнесен към категорията на иновационните.
Напр., ако един традиционен урок, респ. лекция, вместо пред черната
дъска с бял тебешир бъде изнесена с интерактивна презентационна
система с предварително подготвена мултимедийна презентация, то тя
може да бъде отнесена към иновационните дидактически модели, тъй
като така тя става много по-лесна за възприемане от дигиталното
поколение.

Прилагане на изследователския подход в образованието:
Нуждите на дигиталното поколение, особено в училищна възраст,
изискват промяна и на характера на учебния процес, който в момента до
голяма степен е центриран върху учителя. Обучаемият е в пасивната
роля на слушател, от когото се очаква да запаметява и възпроизвежда
учебното съдържание. Това не е особено привлекателно за днешните
ученици и те често губят интерес към ученето. За да се възвърне
интересът им, е необходимо обучаемият да бъде активен участник в
изграждането на собствените му знания.
От предавател на готови знания учителят трябва да се превърне в
модератор, който да насочва и насърчава обучаемите сами да
преоткриват за себе си знанието като провеждат експерименти,
обсъждат групово резултатите, повдигат и опровергават различни
хипотези, издирват релевантна информация във виртуалното
пространство и т.н.. Става дума за използване на ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ
ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО (Inquiry Based Education), който вече е
широко разпространен в развитите страни и допринася за постигането
на най-важната цел на образователната система - да подготви младите
хора да учат самостоятелно и да прилагат наученото. Полученото по
този начин знание става част от личността на обучаемия и е
функционално - може да се използва за решаване на практически
задачи, включително и на такива, които не са разглеждани в клас.
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За въвеждането на изследователския подход в образованието е
необходимо да се проведат значителен брой квалификационни курсове
за учители, като се използва каскадният метод - вече обучените учители
да обучават след това други учители. Наложително е, елементи на
изследователския подход в образованието да се използват и от
университетите, които подготвят бъдещите учители.
За въвеждането на този подход трябва да се създадат подходящи
образователни материални и виртуални ресурси. В областта на
училищното образование по математиката първите стъпки вече са
направени. По линия на редица европейски проекти, включително и на
такива по линия на 6-та и 7-ма Рамкови програми, в Института по
математика и информатика на БАН е разработен ВИРТУАЛЕН
УЧИЛИЩЕН КАБИНЕТ ПО МАТЕМАТИКА (www.cabinet.bg), в който към
момента има над 1200 аплета. С тяхна помощ редица математически
обекти, факти и феномени могат да бъдат изучавани по най-естествения
за хората начин – чрез експериментиране. Посещенията в този кабинет
отдавна са надминали 100 000/месец.
Това е началната страница на кабинета:

Кабинетът допринася и за това, образователният процес да
надхвърли границите на учебното време и да «излезе извън клас» – още
една характерна черта на съвременното учене. Достъпът до него е 7/24
и е безплатен. Болшинството от аплетите са основани на системата
ГеоГебра (https://www.geogebra.org/?lang=bg), която е със свободен
достъп и може да бъде използвана чрез всички съвременни компютри,
лаптопи и таблети. Редица от функциите й са достъпни и чрез
смартфони.
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А ето и решенията на две различни задачи с ГеоГебра:
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Авторите изказват благодарност на Акад. Петър Кендеров
за допълненията и корекциите на тази точка от Наръчника!
Прилагане на метода „Обърната (огледална) класна стая /
учебна зала”:
При този метод, който се използва в много от западните
университети, в края на лекцията, преподавателят казва на студентите
си, какъв материал трябва да прочетат за следващата и откъде.
Студентите намират въпросния материал във виртуалната библиотека
на университета и го разучават, като при нужда се консултират online с
преподавателя и асистентите му. Следващата лекция минава под
формата на дискусия върху този материал, съвместно решаване на
проблеми и т.н. Естествено, методът е приложим при аудитория с
достатъчно висок IQ и силна мотивация.
Традиционен модел

Обърнат (огледален) модел

Използването на този метод в обучението дава възможност
учениците и студентите от пасивни слушатели, които приемат
безкритично учебния материал, да се превърнат в активни творчески
личности. Очевидно, това е и начин за персонализиране на обучението.
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА ИНОВАЦИОННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
И ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛИ
Внедряването на иновационните образователни технологии в
преподавателската практика в никакъв случай не трябва да бъде
самоцелно или да преследва само външни ефекти. Това е оправдано
само, ако води до повишаване ефективността на учебния процес. За да
се види, каква е действителната полза от тези технологии, е необходимо
перманентно да се прави анализ на обучението.
Анализът на обучението е процес, при който се събират, запомнят и
анализират данни за дейността на обучавания по време на учебните
занятия, както и за неговото взаимодействие с виртуалните среди за
обучение.

Съществуващите приложения за анализ на обучението създават и
съхраняват профил на обучавания с цел проследяване на развитието
му, определяне на неговите силни и слаби страни и на компетенциите
му. Данните се събират от много източници и включват поведенчески
данни, взети от онлайн системите за обучение и функционални данни,
получени от административните системи.
Системите за анализ на обучението използват разнообразни
инструменти и подходи, за да обработят и визуализират натрупаните
данни за обучаваните. Върху събраните данни се прилагат, напр.,
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статистически методи, включващи модели за намиране
взаимовръзките, за прогнозиране развитието на обучавания и др.

на

Получените резултати могат да се използват, в частност, за
оценяване на прилаганите методи за обучение, в т.ч. и на използваните
в практиката образователни иновации.
За резултатите от използването на иновационните образователни
технологии и по-точно за начина, по който ги възприемат студентите,
може да се съди косвено и по това, че през 2015 и 2016 г. Студентският
съвет на Русенския университет удостои със званието БУДИТЕЛ НА
ФАКУЛТЕТ „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА“
преподаватели, които са членове на Центъра за ИОТ и активно
използват тези технологии в практиката си.
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ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ И ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА
ИНОВАЦИОННИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И
ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛИ
Ако ти имаш една ябълка и аз имам една ябълка, и си ги разменим,
тогава всеки от нас пак ще има по една ябълка. Но ако ти имаш една
идея и аз имам една идея, и си ги разменим, тогава всеки от нас ще
има по две идеи.
Джордж Бърнард Шоу
Семинари, конференции, изложби
Един от начините за ефективна размяна на добри практики и
интересни идеи са семинарите и конференциите.
По инициатива на Центъра за иновационни образователни
технологии към Русенския университет се провеждат семинари за
популяризиране на опита на центъра във висши училища в София,
Пловдив, Варна, Стара Загора, Шумен, Добрич, Разград, Силистра и
други градове.
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С иновационните образователни технологии, използвани в
Русенския университет, се запознават и директорите на училищата в
Русенска област, а също и учителите в някои от тях.
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Ежегодно се организира международна научна конференция по
компютърни
системи
и
технологии
CompSysTech
(http://www.compsystech.org/) със секция по иновационни образователни
технологии, в която участват учени от почти всички европейски страни.
Изнесените на конференцията доклади се публикуват на хартиен и
електронен носител, а също и във виртуалната библиотека на
Assotiation for Compiting Maschinery.

Конференцията се индексира от SCOPUS и има профил в Google
Scholar.
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Ежегодно се провежда и Национална конференция по електронно
образование.

Веднъж на две години се провежда и Национална конференция по
електронно обучение във висшите училища.
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Важна роля за преосмисляне на образованието в дигиталната ера и
дефиниране на нови политики и стратегии играе и глобалната среща по
приложение на информационните и комуникационни технологии в
образованието – EDUsummIT’17, както и конференцията „Децата в
дигиталния свят“ – QED’17, провеждани по инициатива на УНИбит в
лицето на ЮНЕСКО катедрата „ИКТ в библиотечните науки,
образованието и културното наследство“ и Холандският институт по
образование.

Ежегодно, в Лондон се провежда най-голямото изложение за
иновационни образователни технологии в света - BETT Show.
https://www.bettshow.com/#/
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Създаване на национална мрежа
от университетски центрове за ИКТ-базирани
иновационни образователни технологии –
ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!
ЦЕЛ:
Целта на проекта е, във всеки университет да бъде създаден
център за иновационни образователни технологии и всички центрове да
бъдат обединени в национална мрежа, която да подготвя учителите и
преподавателите в страната да използват тези технологии като
предпоставка за адаптиране на образователната система към
дигиталното поколение и с това да се даде възможност на ВСЕКИ да
учи по ВСЯКО време и на ВСЯКО място, с помощта на ВСЕКИ
преподавател, с използване на ВСЯКО крайно устройство – компютър,
лаптоп, таблет, фаблет, смартфон и др.
ЗАДАЧИ:
За постигане на тази цел трябва да бъдат решени следните поважни задачи:
1. Съставяне, обсъждане и приемане на статут на университетски
център за иновационни образователни технологии (ЦИОТ).
2. Създаване на ЦИОТ във всеки университет.
3. Оборудване на центровете по ИОТ.
4. Свързване на университетските центрове в национална мрежа
(НМ ЦИОТ).
5. Съставяне, отпечатване и предоставяне на всички учебни
заведения на НАРЪЧНИК по ИОТ.
6. Съставяне, обсъждане и приемане на учебна програма за
подготовка на преподаватели и учители по ИОТ.
7. Подготовка на обучители.
8. Създаване на сайт на НМ ЦИОТ.
9. Създаване на Facebook страница на НМ ЦИОТ.
10. Перманентно провеждане на курсове за подготовка на
преподаватели и учители по ИОТ.
11. Периодично информиране на обществеността за работата на НМ
ЦИОТ чрез публикации в сайта, във Facebook страница и в медиите,
организиране на семинари и конференции с акцент върху ИОТ, в т.ч. и
международни, провеждане на пресконференции и др..
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СТАТУТ
(примерен)
на университетски център
за иновационни образователни технологии
Центърът се създава в отговор на инициативата на Европейската
комисия за „ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВСИЧКИ ЧРЕЗ
НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“.
.
ЦЕЛИ:
Центърът трябва да съдейства:
 за адаптиране на образователната система към дигиталното
поколение чрез масово използване на ИКТ-базирани
иновационни образователни технологии;
 за осигуряване на място на университета в националното,
европейското
и
световното
виртуално
образователно
пространство;
ЗАДАЧИ:
Центърът трябва:
 да усвоява иновационни образователни технологии, като ги
адаптира към условията на университета;
 да подготвя докторанти в областта на иновационните
образователни технологии;
 да популяризира иновационните образователни технологии, в
т.ч. и виртуалните образователни модели чрез отделни лекции,
курсове, семинари и др.;
 да съдейства за оборудване на всички лекционни зали, а
впоследствие,
и
на
лабораториите
с
интерактивни
презентационни системи и лаптопи;
 да презентира използваните в университета иновационни
образователни технологии пред експертни групи, официални
гости от страната и чужбина и др.;
 да съдейства за трансфера на иновационни образователни
технологии в началните и средните училища в областта;
 да следи непрекъснато за обявяването на конкурси за
финансиране на проекти, свързани с иновационните
образователни технологии, от национални и европейски
програми и да информира своевременно всички факултети и
филиали; да инициира участието на университета в такива
конкурси;
 да провежда изследвания за определяне на действителната
полза от внедряването на иновационните образователни
технологии;
 да участва в организирането и провеждането на национални
семинари и конференции по електронно обучение;
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 да
участва
в
организирането
и
провеждането
на
международната конференция CompSysTech със секция за
иновационните образователни технологии;
 да актуализира перманентно съдържанието на сайта си;
 да популяризира дейността си чрез социалните мрежи.
СТРУКТУРА:
Центърът е съставна част на Университетския научноизследователски комплекс (УНИКОМП). Взаимодейства активно с:
 Центъра за дистанционно обучение;
 Център за информационно и компютърно обслужване;
 Център за продължаващо обучение;
 Центъра за трансфер на технологии.
Центърът се ръководи от избрано от Академичния съвет
хабилитирано лице. Ръководителят на центъра е подчинен на зам.ректора по НИД. Съставът на Центъра е динамичен и включва
преподаватели, докторанти и студенти от различни факултети, филиали
и колежи с подчертани интереси в областта на иновационните
образователни технологии. Същите се обединяват във временни
колективи за решаване на конкретни задачи от оперативния план за
работа.
ФИНАНСИРАНЕ:
Центърът използва следните източници на финансиране:
 Национални образователни и научноизследователски програми;
 Европейски образователни и научноизследователски програми;
 Фонд “Научни изследвания” на университета;
 Дарители и спонсори.
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КРАЙНАТА ЦЕЛ –
ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИ
Статут на иновативно училище се дава от Министерството на
образованието и науката на училища, в които се въвеждат иновативни
учебни програми, методи и средства на преподаване, като по този начин
образователният процес се адаптира към дигиталното поколение.
Понастоящем в страната има близо 2500 училища. От тях под 200 имат
статут на иновативни.
При университетите използването на иновационни образователни
технологии и дидактически модели е само едно от условията за
включване в класацията „Ройтерс 100: Най-иновативните университети в
света“. Основните критерии за попадане в тази класация са:
 постоянният напредък в науката;
 изобретяването и внедряването на нови технологии;
 брой публикации и цитирания в престижни научни издания.
На първо място в тази класация е Станфордският университет в
САЩ. Компании като Хюлет-Пакард и Гугъл, основани от възпитаници на
този университет, са познати по цял свят и играят водеща роля в
глобалната икономика.

Второ позиция заема Масачузетският технологичен институт, чиито
изследователи стоят зад някои от най-важните нововъведения на
изминалия век, като разработването на компютрите и проекта „Човешки
геном“.
На трето място е Харвардският университет – най-старото висше
учебно заведение в САЩ с 380-годишна история, дало на света 47
лауреати на Нобелови награди.
САЩ доминират в класацията „Ройтерс 100: Най-иновативните
университети в света“ с 46 висши учебни заведения.
На второ място по иновативни университети е Япония с девет.
Следват Франция и Република Корея с по осем, Германия със
седем, Великобритания с пет, Швейцария, Белгия и Израел с по три,
Дания, Китай и Канада с по два и Холандия и Сингапур с по един.
Най-високо класираният университет извън САЩ е Корейският
институт за наука и технологии, който заема шестото място.
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Най-голямата пречка пред иновациите
След инертността на субективния фактор, най-голямата пречка
пред образователните иновации е липсата на необходимите средства.
Но нека да си припомним една от мислите на Конфуций:

`
Който гледа с една година напред, сади градина.

Който гледа с десет години напред, сади дърво.

А КОЙТО ГЛЕДА ДАЛЕКО В БЪДЕЩЕТО, ОБРАЗОВА НАРОДА СИ.
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А не може ли и без образователни иновации?
Разбира се, че може да продължи писането по черните дъски с
белите тебешири или, в по-добрия вариант, по белите дъски с черните
маркери, ефектът от което е един единствен – преподавателите
престават да вдишват абразивния тебеширен прах и да си цапат
„марковите“ костюми, опирайки се в тебеширената дъска. Но как ще
гледат на нас студентите, някои от които още в детската градина са
виждали и писали на електронни дъски???
Известно е схващането, че образователната система е
консервативна социална структура, която трудно се променя и всячески
се стреми да запази статуквото. Но дали това в действителност е вярно
или е един от митовете, поддържани, за да се препятстват опитите за
усъвършенстване и модернизиране на тази система с цел да отговаря
на очакванията на дигиталното поколение?
Нека не се забравя, че колелото на успеха се върти от колелата на
креативността и иновациите. Това в пълна сила важи и за
образователната система.

Много
показателен
е
фактът,
че
МАСАЧУЗЕТСКИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ, който е в тройката на най-добрите
университети в света, още през 2014 г. е провел международна
конференция по иновационни образователни технологии.

- 139 -

НАРЪЧНИК ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

А ОКСФОРДСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ, който е най-старият във
Великобритания, е приел СТРАТЕГИЯ ЗА ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
за периода 2016–2020. Целта на Стратегията е да се запази лидерската
позиция на Оксфорд чрез прилагане на образователни иновации,
базирани на дигиталните технологии.

За постигане на тази цел са набелязани 5 задачи, във всяка от
които пряко или косвено става дума за иновационните образователни
технологии.
През 2016 г. стартира дългоочакваната оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“.

Една от целите на тази програма е, България да мине от групата на
„плахите“ иноватори в тази на „умерените“. Това, естествено, касае и
образователната система.
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За сериозното – на шега
МИХАИЛ КАЗИНИК
Философ, изкуствовед, писател, поет, цигулар, режисьор, страстен
просветител и една от най-ерудираните личности на нашия век.

„Чувството за хумор е задължително качество за всеки добър
педагог. Добре е учителите и преподавателите да имат колекция от
весели историйки, които да споделят в подходящи моменти с учениците
и студентите си и така да правят кратки почивки, скъсявайки
дистанцията помежду си.“
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Една малка колекция
от анекдоти за дигиталното поколение –
по един за всяка лекция
„Пет, пет по дупето“ е изпитан метод за предаване на ценна
информация от поколение на поколение, вкл. и на дигиталното .....

Полезен педагогически похват от XXI век – непослушните деца ги
пращат в ъгъла, а послушните – в Гугъла.

Един баща пита 3-годишната си дъщеричка:
- Мило, как прави кученцето?
- Бау, бау!
- А как прави котенцето?
- Мяу, мяу.
- А как прави мишката?
- Клик, клик .....

Една майка отива в детската градина, за да вземе детето си и какво
да види – всички деца играят със смартфоните и таблетите си в
пясъчника, а учителката им дреме на пейката. Възмутена, майката я
събужда:
- Госпожо, как може да спите? Ами ако някое от децата избяга?
- Споко, госпожо, няма къде да отидат – само тук, на пясъчника има
безжичен интернет .....

Един внук вижда на бюрото на дядо си една дискета и възкликва:
- Браво, бе, дядо! Направил си страхотен 3-D модел на иконата за
Save.
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Внуците отиват на село на гости при баба си и я питат:
- Бабо, тук, при теб, има ли Wi-Fi?
- Я стига капризи! Каквото има, това ще ядете!

Учителката по музика пита децата:
- Деца, знаете ли кой е Моцарт?
- Разбира се, госпожо, той е написал мелодиите за смартфоните ни.

Един петокласник пита свой съученик:
- Гошо, отдавна не съм писал с химикалка. Как се превключваше от
кирилица на латиница?

Лекция по руска литература. Професорът говори за Гогол. Една
блондинка през цялото време се върти на стола си и му прави някакви
странни знаци с ръце.
Професорът я пита:
- Какво, колежке? Нещо неясно ли има?
- Много се извинявам, г-н професор, но се казва не „Гогол“, а
„Гугъл“!

Студентка в магазин за парфюмерия:
- Извинете, имате ли парфюм с мирис на компютър?
Продавачката – ужасена:
- С мирис на какво?????
- Ами – на компютър! Как да Ви обясня? Приятелят ми следва
„Компютърни системи“. Просто искам да ми обръща малко повече
внимание …..

- 143 -

НАРЪЧНИК ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Един програмист звъни в библиотеката на университета и моли да
извикат съпругата му, която работи там. Секретарката:
- Съжалявам, господине, но тя в момента е в архива.
- Ох, госпожо, много Ви моля, разархивирайте я веднага! Трябва
спешно да я чуя .....

Един мъж пита свой съсед:
- Комшу, ти на мен вярваш ли ми?
- Разбира се, че ти вярвам - от толкова години живеем врата до
врата, толкова ракия сме изпили заедно.
- А мислиш ли, че бих могъл да използвам безжичния ти интернет
без твое разрешение?
- О, не! И през ум не ми е минавало дори.
- А тогава защо си сменил паролата .....

Социалните мрежи са голяма работа! Хем си общуваш с една
камара хора, хем спокойно си похапваш шкембе чорба с червен пипер и
чесън – колко ти душа сака …..

Една баба се хвали на съседките, че в събота ще жени внучката си.
- О, браво! А откъде е момчето?
- От Фейсбук-а …..

Преди жената непрекъснато ми даваше акъл. Реших проблема, като
й купих лаптоп, а след това я включих към интернет и й направих
профил във Фейсбук. Сега дава акъл на другите .....
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Ето как в средните векове са наказвали професорите, които не са
искали да използват иновационни образователни технологии :-)

- Как дигиталното поколение нарича бабите и дядовците си?
- BBC – Born Before Computers (родени преди компютрите).

Компютърът е бил създаден, за да решава проблеми, които не са
съществували преди него.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преподавателската професия е единствената,
която създава други професии.

Затова преподавателят трябва да е винаги на гребена на вълната –
и със знанията си, и с технологиите на преподаването им.
- 147 -

НАРЪЧНИК ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Доц. д-р ГРИГОРИЙ ВАЗОВ
Ректор
на Висшето училище по застраховане и финанси
пред в-к „ТРУД“:

„НЕОБХОДИМА Е РЕВОЛЮЦИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА.“

ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ,
Авторите на Наръчника не претендират за изчерпателност и ще ви
бъдат благодарни за всяко предложение за допълнение и / или
корекция. Моля, ако имате такива, да ни ги изпратите на адрес:
ASmrikarov@uni-ruse.bg

- 148 -

НАРЪЧНИК ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Проф. д-р Ангел Смрикаров
Ръководител на Център по иновационни образователни
технологии на Русенски университет "Ангел Кънчев"
ASmrikarov@uni-ruse.bg
Чл.-кор. дн Христо Белоев, DHC mult
Ректор
на Русенски университет "Ангел Кънчев"
HBeloev@uni-ruse.bg

Доц. д-р Анелия Иванова
преподавател в катедра "Компютърни системи и технологии"
на Русенски университет "Ангел Кънчев"
AIvanova@ecs.uni-ruse.bg
Гл. ас. д-р Валентин Атанасов
преподавател в катедра
„Комуникационна и компютърна техника”
на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
valopaint@yahoo.com
Доц. д-р Ваня Стойкова
преподавател в катедра "Електротехника, електроника и
автоматика"
на Тракийски университет – Стара Загора
Vanya.Stoykova@trakia-uni.bg
Доц. д-р Владимир Матеев
преподавател в катедра "Физика"
на Русенски университет "Ангел Кънчев"
VMateev@uni-ruse.bg
Доц. д-р Галина Иванова
преподавател в катедра "Компютърни системи и технологии"
на Русенски университет "Ангел Кънчев"
GIvanova@ecs.uni-ruse.bg
Гл. ас. д-р Елица Ибрямова
преподавател в катедра "Компютърни системи и технологии"
на Русенски университет "Ангел Кънчев"
EIbryamova@ecs.uni-ruse.bg

- 149 -

НАРЪЧНИК ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Гл. ас. д-р Орлин Томов
преподавател в катедра "Компютърни системи и технологии"
на Русенски университет "Ангел Кънчев"
OTomov@ecs.uni-ruse.bg

Засл. доц. Стоянка Смрикарова
мениджър на европейски тематични мрежи по компютинг
Русенски университет "Ангел Кънчев"
SSmrikarova@ecs.uni-ruse.bg
Д-р маг. инж. Цветан Христов
сътрудник на Центъра по ИОТ
на Русенски университет "Ангел Кънчев"
THristov@ecs.uni-ruse.bg
Доц. д-р Цветозар Георгиев
ръководител на катедра "Компютърни системи и технологии"
на Русенски университет "Ангел Кънчев"
TGeorgiev@ecs.uni-ruse.bg
Проф. д-р Цветомир Василев
ръководител на Център за дистанционно обучение
на Русенски университет "Ангел Кънчев"
TVassilev@ecs.uni-ruse.bg
Маг. инж. Юксел Алиев
инженер в катедра "Компютърни системи и технологии"
на Русенски университет "Ангел Кънчев"
YAliev@ecs.uni-ruse.bg
Маг. инж. Явор Стефанов
докторант в катедра "Компютърни системи и технологии"
на Русенски университет "Ангел Кънчев"
YSefanov@ecs.uni-ruse.bg

- 150 -

НАРЪЧНИК ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Автори:
Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев,
Галина Иванова, Елица Ибрямова, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова,
Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев,
Юксел Алиев, Явор Стефанов

под общата редакция на
АНГЕЛ СМРИКАРОВ и ХРИСТО БЕЛОЕВ
Трето
преработено и допълнено издание
( интерактивно, мултимедийно )

Рецензенти:
Маг. Деница Сачева
Маг. Росица Георгиева
Доц. д-р Стоянка Лазарова
Проф. д-р Росица Донева

Народност българска
Първо издание

Формат: А5
Коли:19
Тираж: 100 бр.

ISBN 978-954-712-736-4
Издателство
„Русенски университет“
Печат:
Издателски център на Русенския университет
- 151 -

НАРЪЧНИК ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Ф О Н Д “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Наръчникът е написан и издаден
в изпълнение на проект 2018-РУ-01
„СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ЗА ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО”,
финансиран от фонд „Научни изследвания“
на Русенския университет

Наръчникът е публикуван в сайта на
БЪЛГАРСКИЯ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ
http://www.bvu-bg.eu/index.php?Clip=proekt
и в платформата за електронно обучение
на Русенския университет
https://e-learning.uni-ruse.bg
- 152 -

НАРЪЧНИК ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

http://www.statsoft.bg/

Хуманоидни роботи Sanbot Elf –
помощници в образованието и бизнеса
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https://dartek.bg/
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