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РЕЗЮМЕ – Онлайн обучението е категория, която все по-често се изследва в 

теоретични и практични разработки, с цел да се установи приложимостта на различни 

инструменти в обучението в онлайн среда. Софтуерът виртуална класна стая е 

представен с оглед на ползите и ефективните инструменти, които предоставя на 

инструктор/преподавател в сферата на висшето хуманитарно (и не само) образование. 

Разгледани са различните функционалности и са изтъкнати добрите практики в 

използването им като нагледно са представени важните функции на продукта. Докладът 

запознава с функциите и тяхното приложение в различни обучителни ситуации като 

използва различни примери. 

Ключови думи: виртуална класна стая, онлайн образование, онлайн преподаване, 

онлайн учене 
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ABSTRACT – Online education is an area of study rapidly gaining popularity across the globe and 

in Bulgaria. Its tools are subject of numerous theoretical and practical reports due to the importance of goal-

oriented implementation and result seeking procedures. The software, virtual classroom, is thoroughly 

studied so that instructors and tutors in higher education are able to use effectively its tools. The virtual 

classroom is presented by detailed study of its functionalities and the practical advantages of implementing 

it in courses taught in humanities and other areas of science. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Развитието на онлайн обучението в последните години се движи с бързи темпове и 

налага на специалистите от различни сфери на образование да осъвременяват своите методи 

на преподаване. Търсенето на онлайн форми на образование се определя не само от бързото 

развитие на технологиите, но и от желанието на самите учащи. Както посочват Watson, 

Pape, Murin, Gemin и Vashaw (2015) броят на студентите (в гимназия и висше образование), 

включени в някаква форма на онлайн обучение надхвърля 2 милиона и то само на 

територията на САЩ. У нас също се забелязва тенденцията за развитие на онлайн или уеб-

базираните форми на обучение, за да, както отбелязват Рачева, В. и Алексиева, Л. (2016), се 

ангажира вниманието на „съвременното видео ориентирано поколение“. Интересът към 

продукта на Ucha.se, различните YouTube сензации, които превръщат каналите си във 

форум на идеи, развитието на платформи като Daskal.eu и много други, са само част от 

примерите за разнообразието от нови средства, които намират своя път в процеса на 

образование. Дори мобилният телефон според Cobcroft, Towers, Smith и Bruns (2006) 

намира приложение в интегрирането на m-learning (ученето чрез мобилни устройства). За 

да отговори на нуждите от развитие на обучително пространство, ориентирано към онлайн 

обучение, „Прознание“ АД създава своя продукт – система за онлайн обучение и виртуална 

класна стая, която може да бъде имплементирана в други системи за образование като 

Moodle. Настоящото изследване си поставя за цел да даде пример за добри практики при 

включването на виртуална класна стая в университетското образование и да коментира 

методическите ползи от това. 

Защо виртуалната класна стая е необходима? В динамично развиваща се 

технологична епоха, отговорът на този въпрос е очевиден – виртуалната класна стая е 

необходима, за да се търси решение на отлива на интерес към различни специалности и за 

да се конкурира с тенденциите в световното образование на всички нива. Виртуалната 

класна стая е обучително пространство, което отговаря на всички компоненти от 

образователния процес. Когато говорим за виртуална стая, имаме предвид специализирания 

софтуер, разработен за образователни нужди, а не абстрактното понятие, което обема 

провеждането на обучение във виртуална, а не физическа среда. Чрез нея се осъществява 

връзката между преподавател и обучаем в реално време за разлика от други форми на 

онлайн обучение, които са асинхронни. Разликата между обикновена скайп или видео 

връзка е, че в стаята са интегрирани компоненти като бяла дъска, пособия за писане, опция 

за водене на бележки, качване на материали, по които да се работи, опция за споделяне на 

екран и др. Виртуалната класна стая е професионалното решение за провеждане на 

висококачествено онлайн обучение в реално време, с директна връзка с преподавател. 

 

2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Софтуерният продукт на „Прознание“ АД е предпочетен за целите на настоящото 

изследване по няколко причини: 

 Въпросната виртуална класна стая вече е била прилагана във висше учебно 

заведение3. Освен това магистърската програма „Информационни и комуникационни 
                                                           
3 През 2014 година приключва проект на Софийския университет за подготовка на университетските 

преподаватели от педагогически специалности за провеждане на онлайн обучение и практики (  ПРОЕКТ 
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технологии в образованието” на Факултета по педагогика практически използва виртуална 

класна стая, за да проведе първоначалното събеседване с кандидати, желаещи да изкарат 

обучението си дистанционно.  

 представлява добър и функционален пример за други подобни стаи. А и е 

първата изработена от програмисти за българския пазар.  

 функционалностите са на български език; 

 може успешно да бъде интегрирана в различни обучителни системи като 

Moodle; 

 не е бил предмет на изследване досега с оглед на приложимостта си във 

висшето образование 

 предоставя функцията запис на проведената сесия. 

Възможността да се съхранява архив от проведените сесии (лекции, семинари, 

доклади, презентации и др.) дава възможност на институцията да популяризира дейността 

си в масови канали за видео споделяне и социални платформи и по този начин да привлече 

ново поколение хуманитаристи, а и да експлоатира възможността за генериране на приходи 

от споделеното съдържание.  

Софтуерният продукт виртуална класна стая е разгледан с фокус върху 

практическото използване на инструментите, заложени в стаята за висшето хуманитарно 

образование. В таблици са изведени основните инструменти, обяснено е предназначението 

им и са посочени основните методически ползи при приложението им в обучението. Под 

формата на примерна тема от учебно съдържание за курс, разработен в Moodle, са описани 

и практическите приложения на виртуалната класна стая и функционалностите ѝ. 

Беше проведен и експериментален запис на лекция с демонстрация на 

функционалностите на виртуалната класна стая, който ще бъде разгледан с оглед на 

приложението на софтуера във висшето хуманитарно образование. 

 

3. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Функционалностите на виртуалната класна стая са графично представени в табл.1, 

а методическите ползи от използването им са описани и обобщени в табл. 2. Първата 

таблица дава представа за интерфейса на продукта, докато втората изяснява функциите като 

има предвид тяхната цел и дава примери за интегрирането им в учебния процес и 

възможните ползи от употребата им. Двете таблици не са изчерпателни за всички 

функционалности на софтуерния продукт виртуална класна стая, но представят едни от 

основните и най-важни компоненти. Много от описаните функции представят възможности 

за работа само в онлайн среда. Тема на продължаващо изследване е сравнителното 

разглеждане на традиционна среда за провеждане на обучение (аудитория) и виртуалната 

класна стая.  

                                                           
BG051PO001–4.3.04-0011 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския Социален фонд на Европейския съюз). 
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Примерът за интегриране на виртуална класна стая в тема, разработена за Moodle 

задава възможности за развиване на всичко видове обучение (присъствено, смесен тип, 

дистанционно и онлайн) в университетска среда. 

 

Табл. 1 

Функция  Изображение на инструмента 

Създване на 

шаблони 

 
Инструменти 

за работа с 

бялата дъска 

 
Водене на 

бележки 

 



Eastern Academic Journal                                                                                                   ISSN: 2367–738 

                                                                                                                    Issue 3, pp. 25-32, October, 2019 

 

29 

 

Разделяне на 

участниците 

в групи 

 
 

Табл.2 

 

Инструмент Функция Предназначение 

Създаване на 

шаблони 

Многократна 

употреба 

Да улесни работата 

на преподавателя и да 

гарантира качествена 

подготовка преди занятието. 

Отбелязване на 

важен момент 

Индикира за 

важността на споделеното 

съдържание и/или 

дискутиран материал 

Да подскаже на 

студенти/участници, че 

случващото се в стаята е 

важно. Улеснява студентите 

да установят, които са 

„осите“, по които да се 

ръководят за 

самоподготовка или 

допълнително участие в 

учебния процес. 

Презентация Превръща бялата 

дъска в презентационен 

инструмент – страниците 

се превръщат в слайдове. 

Улеснява 

преподавателя да предаде 

учебното съдържание по 

подходящ за целите на 

лекцията начин. Освен това 

позволява на студентите да 

се превърнат в презентатори 

и да участват активно в 

учебния процес. 

Споделен екран Дава достъп на 

участниците в стаята до 

съдържание от 

устройството на 

преподавателя 

Позволява на 

преподавателя да споделя 

авторски материали и да ги 

включва по своя преценка в 

занятието, особено ако в 

процеса на работа възникне 

нужда от допълнителни 

материали.  

Водене на 

бележки 

Дава възможност 

на всеки от участниците да 

запази информация от 

проведената сесия 

Позволява 

съхраняване на информация 

на устройството на всеки от 

участниците. За студентите 

това е лесен начин да си 

водят записки по време на 

занятие, а за преподавателя 

това е начин да означи 
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процента от участие на 

студентите и на базата на 

тези наблюдения да оформи 

своята оценка за всеки един 

от своите студенти. 

Споделяне на 

клип от YouTube 

Бърз и лесен 

достъп до видео 

съдържание в мрежата. 

Използва се за 

онагледяване, за 

разнообразяване на типа 

изучаван материал, за да се 

сравни литературно 

произведение с филмовата 

му адаптация. 

Разделяне на 

участниците в групи 

Позволява 

селектирането на 

участници в различни 

групи и осъществяването 

на групови задачи. 

Преподавателят 

лесно може да раздели 

участващите студенти на 

групи, на които да зададе 

различна задача за 

изпълнение. След това 

групите представят работата 

си пред останалите. Чудесна 

функция за развиването на 

уменията за работа в екип, 

аргументиране по проблем и 

развитие на презентаторски 

умения. 

Чат Групово и/или 

индивидуално провеждане 

на разговор между 

участниците. 

Комуникационен 

канал чрез който успешно се 

осъществява синхронно 

общуване с преподавател 

и/или между студентите, 

когато занятието го изисква 

или в случаите, когато 

общуването през чата се 

налага с оглед изпълнението 

на някое задание или за 

решаването на проблем. 

 

 

От проведения запис4 на примерно изложение с литературна насоченост, чиято 

първоначална задача беше да демонстрира функционалностите на софтуерния продукт, 

могат да се изведат следните наблюдения: 

 приложението на функция шаблон е успешно използвано, за да се 

представи предварително обмислено и добре структурирано учебно съдържание. 

Недостатък се оказва времето, за което е нужно шаблонът да се зареди на страниците 

на виртуалната класна стая. Разбира се, преподавателят винаги може да запълни 

секундите като направи въведение към темата; 

 някои от функционалностите на стаята неуспешно бяха записани, 

например функцията за споделен екран. Макар лекторът да използва тази 

                                                           
4 Видеото е достъпно в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rAwv-vbUOn0 (Последно посетена на 

19.07.2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=rAwv-vbUOn0
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функционалност, на записа споделеното съдържание не беше видно. Когато 

функцията запис се използва за популяризиране на учебно съдържание е добре да се 

подберат онези моменти от протичането на сесията, които представят материала в 

най-добра светлина; 

 функцията за споделяне на видео от YouTube беше използвана на два 

пъти, като веднъж съдържанието беше споделено успешно, а вторият път, поради 

рестрикции от авторите на видеото, то не можеше да се зареди от трета страна, макар 

и да е достъпно в самата платформа за видео споделяне; 

 пропуск на лектора е, че не използва функцията за презентиране, която 

най-удачно щеше да представи предварително подготвеното учебно съдържание. 

Използвано беше навигирането от страница в страница, което е предпочитано, 

когато сесията, провеждана онлайн, не е под формата на лекция, а има по-скоро 

дискусионен характери и използва различни по вид учебни материали; 

 друг недостатък на проведената сесия е, че лектора не обобщи 

използваните материали във форма, която би била по-лесно достъпна за студентите, 

а само отбеляза местата, откъдето материалите биха могли да бъдат разгледани по 

време на самото изложение. 

Пример за използването на софтуера виртуална класна стая в курс в 

платформата Moodle. 

Примерна тема 1: Въведение. Анджела Картър и английският роман през 60-те и 80-

те години на 20в. 

Във въвеждащата част на курса запис от виртуална класна стая е качен, за да запознае 

студентите с това как да използват наличните ресурси, как да влизат във виртуалната класна 

стая, за да имат синхронна връзка с преподавател и какъв график на занятията, провеждани 

онлайн ще следват. 

Всяка тема е завършена след провеждането на виртуална класна стая, в която се 

включват преподавателят и участниците. В зависимост от темата, приложението на стаята 

може  да е различно. Поради въвеждащия характер на примерната тема, виртуалната класна 

стая се използва от лектора по подобие на описаната по-горе примерна стая: зарежда се 

предварително подготвен шаблон, който да запознае студентите с темата и да очертае 

проблемните полета, които ще са обект на дискусия и работа в останалата част от курса. На 

края на своето изложение преподавателят задава на участниците 2-3 въпроса, свързани с 

материала, които да инициират дискусия и да дадат първоначална представа на водещия 

занятието, доколко студентите имат някакво познание по темата и/или до каква степен 

могат да импровизират аргументирано изложение. 

Виртуалната класна стая се използва и за да се коментира ролята на всеки от 

участниците, да се зададат въпроси и изчистят неясноти, които може да са възникнали 

преди сесията или по време на нея.  

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Виртуалната класна стая обема много от функциите на присъственото обучение – 

лекция, дискусионен панел, семинар, упражнение, консултация, устно изпитване, 

представяне на самостоятелна работа и други. Имплементирането на софтуера в 
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дистанционни, а и присъствени форми на обучение би допринесло за реформирането на 

начина, по който се провеждат много от курсовете в университета. Извод от доклада е, че 

виртуалната класна стая може да способства за привличането на студенти към 

университетските курсове, заради свободата, която присъственото обучение не предлага, 

като в същото време запазва ключовата за обучителния процес комуникация между 

преподавател-обучаем и обучаем-обучаем. 
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