
 

  

2 - Учебно съдържание 

2.1 – Въведение 
 

Не е необходимо да убеждавате някого да включи и използва дигитални технологии в 

процеса на образование.  Затова и не очаквайте, че в този модул ще прочетете за предимствата на 

електронното обучение или използването на електронни приложения в работата на учителя. Това 

са очевидни твърдения. Освен това няма да ви отегчаваме и с дидактическата теория и начините за 

нейното адаптирането към технологиите. 

Целта на този модул е да ви даде начини да работите със своите ученици, като ги 

насърчавате да използват това, което е достъпно за тях навсякъде, а именно съвременните 

технологии. В днешната ера на информация, е нужно учителят да изпълни ролята на ''куратор'', 

който да подбира информацията, да дава на учениците си насоки за това как да използват, а също 

и пресяват информацията, която получават от разнообразните източници.  Затова и основата на този 

модул е методът наречен ''курация на съдържанието“, който идва от света на изкуството и медиите, 

в работата на уредниците на музейни и художествени изложби, но също така и в тази на 

журналистите. Този метод може да бъде много полезен и в процеса на преподаване и учене, тъй 

като се основава на образователната философия за конструктивизъм и свързаност. Накратко той се 

отнася до събирането, избора, обработката и адаптирането на информация, необходима за 

постигане на определеи резултати на обучението. Този метод също е тясно свързан и с Проблемно-

базираното обучение (Problem Based Learning), при което учителят поставя проблем, който трябва 

да бъде решен от учениците, а ролята му в процеса е ограничена, той единствено напътства и 

насочва.   

В подхода, който даваме за пример, има пет стъпки: първо (стъпка 1), трябва да определите 

резултатите от обучението и профила на учениците, което ще ви позволи да изберете правилния 

метод на преподаване, следва (стъпка 2) да съберете правилната информация (съдържание), която 

ще използвате в процеса на преподаване и обучение. Следваща стъпка (стъпка 3) е да намерите 

правилния формат на данните - подходящ за съответния предмет и учебния материал. След това 

(стъпка 4) трябва да публикувате този материал и да го направите лесно достъпен за учениците. И 

накрая (стъпка 5) трябва да оцените работата, която е свършена. 



 

  

В съответствие на този модел, вие ще намерите следните основни теми в модула: 

1. “Куриране на съдържанието”, или събиране на информация, като метод на използване на 

ИКТ инструменти и уеб приложения в образованието. (стъпка 1) 

В тази тема ще намерите по-детайлна информация за методите и подходите, които могат да бъдат 

използвани в комбинация с ИКТ инструменти и интернет приложения. Тази тема ще 

помогне да бъдат определени методите на преподаване и учене и ще обясни философията, 

която се крие зад „куриране на съдържанието“. Освен това това ще даде възможност на 

учителите да използват резултатите от своята работа и тази на учениците си в училище. 

2. Тема 2: Инструменти и приложения, които подпомагат разработването на мултимедия и 

творчески умения. (стъпка 2 и 3) 

В този раздел ще бъдат предложени някои инструменти за търсене, събиране и прилагане на 

инструменти, които позволяват да се създадат подходящи, привлекателни и лесни за 

използване материали както за преподаване, така и за учене. Това ще позволи да се развият 

дигиталните умения не само на учителя, но и на учениците. Интерактивните материали, 

комикси, филми или музика позволяват на децата да развият своето естествено креативно 

мислене и желание за учене. 

3. Инструменти и приложения, улесняващи груповата работа на учениците, както и работа по 

даден проект. (стъпка 4) 

Тази тема разглежда въпроса за намиране и прилагане на подходяща среда за учебния процес, 

според вида на проблема, възможностите на учениците, достъпността на оборудването и 

др. 

4. Инструменти и приложения, които да бъдат включени в методи за анализ и оценка. (стъпка 

5) 

Тази тема дава примери за инструменти за анализ и оценка, които да бъдат използвани в 

образователния процес. Целта на оценяването е учениците да направят самооценка на 

усилията и резултатите си, за да подобрят представянето си. За тази цел е важно да се 

развият техните аналитични умения. Разбира се, обратната връзка от учителя остава, като тя 

трябва да бъде по начин, който да насърчи по-нататъшните усилия на ученика.В тази задача 

правилното уеб приложение може да помогне и улесни оценката на постиженията на 

вашите ученици. 



 

  

Всяка тема предлага примери за приложения или инструменти, достъпни в Интернет, както и 

кратко описание и видео с инструкции за използването им. 

  



 

  

2.2 – Материали за четене 
 

От гледна точка на развитието на човека, сегашните времена могат да бъдат описани като 

епоха на информацията. Теоретиците описват съвременното общество като „информационно 

общество“, което означава, че сме заобиколени от информация и я използваме за създаване на 

нова. Бързото развитие на медиите и средствата за комуникация прави знанието толкова достъпно, 

колкото никога досега. Но това също означава, че трябва да променим отношението си към него: 

знанието все още е сила, но достъпът до него е толкова широк, че лесно можем да станем жертва 

на информационен шум. Това води до извода, че образователните системи не могат да 

продължават да разчитат на традиционните дидактически методи и философията на „предаване на 

знанието''. Това не е нов подход, тъй като в Доклада на Римския клуб, публикуван през 1979 г., беше 

заявено, че трябва има някои ограничения в обучението. Това означава, че трябва да се отворим и 

да приемем новите пътища, както и използването на технологии в образованието, а не да се 

поставяме в строгите граници на класическия подход. За това не е нужно да правим нови открития 

в сферата на образование, тъй като има достатъчно философии и методи, свързани с 

образователния процес. Необходимо е единствено да бъдем отворени към новите подходи и 

технологиите, които вече са част от много сфери на нашия социален живот.  

Ние използваме тези подходи и технологии за себе си, т.е. използваме ги за решаване на 

нашите лични проблеми и създаваме нашата лична перспектива, чрез която възприемаме света 

около нас. Такъв подход се основава на конструктивизма - възгледът, че (казано съвсем 

синтезирано) всеки човек черпи знание от възприемана информация и по този начин изгражда 

своята представа за реалността. Умът е само посредник между света на фактите и личния опит, 

натрупан в процеса на учене. Ето защо методът на Проблемно-базирано обучение (Problem Based 

Learning) е един от най-добрите за целта. 

Този метод поставя още в началото проблема, който трябва да бъде решен. Този проблем 

изисква знания и умения, които ученикът може да получи в процеса на решаване на проблема. Този 

метод може да се използва на всеки етап от образователния процес, като бъде допълнен с 

използване на ИКТ инструменти. Ролята на учителя е разбира се да постави проблема за 

разрешаване, но след това е по-скоро води процеса, като дава на учениците си метод, инструменти, 

необходимата подпомагаща информация за намиране на решението.  С една дума: учителят е вид 

„куратор“, който  насочва процеса на учене отвън. 
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