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Обща характеристика на дисертационния труд 
 
 През последните години се забелязва нова вълна  на 

интегриране на технологиите, като доказателство за това са 
широкото използване на модерни интерактивни дъски, 
мултимишкови приложения и мултипоинт системи в 
начален, прогимназиален и гимназиален етап. Голяма част от 
учителите, приеха открито новите предизвикателства в опит 
да стимулират и насърчат учениците в процеса на обучение. 
Някои преподаватели, активно се включиха в редица 
квалификационни курсове, за да придобият умения и знания 
за работа в „новата“ учебна стая. Промяната в учебната среда, 
чрез информационните комуникационни технологии (ИКТ), 
създава обучение, в което  влизат  “три основни 
взаимодействия: учител – ученик, ученик – ученик, ученик – 
високотехнологични информационни и комуникативни 
продукти” [18]. 

Актуалността на избраната тема, следва от нуждите на 
съвременните студенти, учители и университетски 
преподаватели. Изискванията на интернет-поколението, 
обуславят необходимостта от платформа за организация на 
практическото обучение на бъдещите учители, даваща 
възможност за боравене със съвременни технологии, 
пестяща време и усилия на всички участници в учебния 
процес. От друга страна Националната стратегия за развитие 
на педагогическите кадри изисква „осигуряване на 
отговарящи на съвременните технологии условия за работа 
на младите педагогически кадри“. 

Основна хипотеза: на настоящото изследване гласи, че 
прилагането на предложената методическа web платформа 
при студенти, обучаващи се в ОКС бакалавър и магистър 
редовно и задочно обучение и тези които придобиват 
квалификация учител, води до подпомагане на 
организацията и повишаване качеството на обучение в 
методическия курс (хоспитиране, ТПП, ППП, УКИИТ). 
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Обект на настоящото дисертационно изследване е 
обучението на студенти с използване на електронно 
обучение в практическите занятия (хоспитиране, текуща 
педагогическа практика и преддипломна педагогическа 
практика). 

Предмет на изследването е, методическа web 
платформа за създаване и споделяне на електронни план-
конспекти, приложима в обучението на студенти в 
образователна квалификационна степен (ОКС) бакалавър и 
магистър, подготвящи се за учители по математика, 
информатика и информационни технологии. 

Целта на дисертационното изследване е, да се 
предложи платформа за създаване и споделяне на план-
конспекти и да се проучи нагласата и готовността на 
студенти, методици и действащи учители да работят  с нея по 
време на педагогическите стажове и в професионалната си 
кариера. 

 
Постигането на поставената цел, минава през решаване 

на следните задачи: 
1. Изучаване на методическа, педагогическа и 

психологическа литература на утвърдени автори, работещи в 
областта на конструктивизма при дидактическото 
проектиране. 

2. Изучаване на популярни форми за описание на 
дидактичен сценарий в писмен и електронен вид в България 
и чужбина. 

3. Проучване на мнението на студенти и учители, 
относно нагласите им за стила на работа, по време на 
педагогическите практики. 

4. Проучване на мнението на студенти и учители, 
относно технологиите и методите, които използват при 
описание на цялостни сценарии. 

5. Да се характеризират методическите възможности на 
web платформите за електронно обучение във висшите 
училища. 
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6.  Да се уточни понятието “методическа web 
платформа”. 

7. Да се разработи методическа web платформа с 
необходимият инструментариум за разработка на уроци, 
комуникация, библиотечни ресурси и изграждане на 
взаимовръзка между потребителските роли. 

8. Да се организира и осъществи педагогически 
експеримент за установяване на необходимостта и 
мотивационната нагласа за използването на методическа 
web платформа при обучението на студенти в 
педагогическите практики. 

9. Да се извърши качествен анализ на 
експерименталните данни на базата на проучване сред 
студенти магистри и бакалаври.  

 
Използваните в изследването методи са: 
1. Анализ на психологическа, педагогическа и 

методическа литература по изследвания проблем. 
2. Теоретичен анализ и синтез в рамките на 

теоретичното проучване на поставения проблем и 
изграждане на авторската концепция.  

3. Анкетиране и дискусия с методици, учители и 
студенти. 

4. Педагогическо наблюдение. 
5. Обработка и анализ на получените анкетни данни. 
 
Апробиране и представяне 
Основните резултати от проведените по дисертацията 

изследвания са апробирани в практиката и представени на 
следните научни форуми: 

 
В чужбина: 
 Международная научно-практическая конференция 
„Проблемы и перспективы профессиональной 
подготовки учителя математики“, 2015, Виница, 
Украйна; 
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 Pedagogy and Psychology In an Era of Increasing Flow of 
Information – 2015, Budapest 3rd of May, 2015, Hungary. 

 
 
В България: 

 43 Пролетна конференция на СМБ, Боровец, 2-6 април, 
2014; 

 Пета национална конференция по електронно обучение 
във висшите училища, Русе, 15-17 май, 2014; 

 Национална конференция с международно участие "40 
години Шуменски университет 1971-2011", Шумен 13-14 
септември 2011. 

 
Приложимост и полезност 
Голяма част от изследванията, представени в настоящата 

дисертация са осъществени с финансовата подкрепа на 
следните проекти: 
 “GEOTHNK - semantic pathways for building a spatially-

thinking society”, (2013-2015), 543451-LLP-1-2013-1-GR-
KA3-KA3MP; 

 Проект от параграф “Научни изследвания” на Шуменския 
университет – Съвременни дидактически технологии в 
обучението по математика, информатика и 
информационни технологии РД-08-248/13.03.2013; 

 Проект от параграф “Научни изследвания” на Шуменския 
университет – Web-базирано обучение в областта на 
математиката, информатиката и информационните 
технологии РД-08-235/13.03.2014; 

 Проект от параграф “Научни изследвания” на Шуменския 
университет – Иновации в обучението по математика, 
информатика и информационни технологии РД-РД-08-
273/11.03.2015. 
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Изпълнение на наукометрични критерии 
Доказателства за покриване на наукометричните 

критерии, за присъждане на образователна и научната 
степен „доктор” в направлението 1.3 Педагогика на 
обучението по... (математика и информатика) на ШУ 
„Епископ Константин Преславски”, съгласно Правилник за 
развитие на академичния състав на Шуменския университет 
(Издание 1, Редакция 15 от 16.10.2015), и на специфичните 
критерии на ФМИ при ШУ „Епископ Константин Преславски” 
в Таблица А. Номерата на публикациите и цитати, са според 
представянето им в приложената документация. 

таблица A 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

КАНДИДАТИТЕ 

 

 

 

ПОКРИВАНЕ НА 

ИЗИСКВАНИЯТА 

 

 

ДОКАЗАТЕЛСТВА 

 

Поне 5 публикации. 

 

От представените 

публикации поне 2 

да са в периодични 

списания или 

сборници на 

международни 

конференции. 

Публикации: 8 
 

Публикации  в периодични 

списания или сборници на 

международни 

конференции: 6 

 2 – международни 

индексирани 

списания; 

 4 – сборници от 

конференции. 

Едната, от които в 

чужбина. 

 

Помагала: 2 

1-8 

 

 

1-6 

 

 

 

1-2 

 

 

3-6 

 

 

 

 

7-8 
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I. Кратко съдържание на дисертационния труд 
 
В увода са представени основните характеристики на 

изследването и краткото съдържание на главите. 
В Първа глава се представя исторически преглед на 

развитието на, конструктивизма и теоретичните му 
интерпретации от гледна точка на философията, 
психологията и педагогиката. Обръща се внимание на 
съвременни подходи, използвани в българската и чуждата 
практика, свързана с електронното обучение. 

Представени са основните теоретико-философски 
постановки, върху които е изградена авторската web 
платформа. 

Реферативният анализ на литературата обхваща 
възгледите на едни от най-известните автори [4] в историята 
свързани с конструктивизма, като Вико, Пиаже, Дюи, 
Виготски, Брунер и др. Според които, конструктивистките 
възгледи, могат да се прилагат по следния начин: 
 Брунер: „ученето e, активен ангажиращ процес, в който 

учащия трябва да изгради своите теории, хипотези или 
концепции стъпвайки на усвоените знания“; 

 Виготски: „социалното взаимодействие е факторът 
определящ развитието на когнитивните способности, 
чрез взаимодействие на обучаемия с по-възрастен 
учител или по-опитен връстник.“ [10]; 

 Пиаже: „развитието и формирането на знанията, 
преминава през няколко етапа, променящи 
познавателните структури на човешкия ум“; 

Според изследователите на конструктивизма се 
определиха няколко водещи принципа, свързани с 
обучението. 
 Обучението е многослойно изградено от  знания и 

системи за знания.  
 Обучението се случва в ума.  
 Обучението включва език. 
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 Обучението е социална дейност. 
 Обучението е контекстуално. 
 Знанието е необходимо за учене. 
 Oбучението отнема време, то не е спонтанно. 
 Мотивацията е необходим компонент, защото 

предизвиква сензорните системи на обучаемия да бъде 
активен. [23] 
 
Тук са разгледани различните възгледи на авторите [1, 

2], свързани с изследването на конструктивизма. Отбелязани 
са някои от най-популярните трактовки [16, 17], свързани с 
неговото класифициране. Като из между тях се отличиха: 

 Когнитивен; 
 Радикален; 
 Социален; 
 Критичен; 
 Комунален [20]; 
 Демократичен. 
Засегнат е, въпросът за различните теории на 

конструктивизма, прилаган в учебния процес, и как те 
променят учебния процес, и повишат вниманието на 
обучаемите в класните стаи. Дадени се примери [3, 12, 15] за 
актуалните идеи, които се прилагат, като:  

Създаването на образователно портфолио; 
Ученето чрез опит (experiencial learning): модел, чрез 

който обучаемите конструират собствените си знания от 
своя опит. 

Учене чрез проучване (inquiry-based): тук подхода 
включва ролята на обучаемия като изследовател, който 
формулира въпроси, отправя предложения, изгражда изводи, 
изготвя хипотези и др. 

Проектно базирано обучение (project-based learning): 
този вид обучение се свърза с реализацията на различни 
видове проекти, като: доклади, уеб приложения, 
мултимедийни приложения, физически макети и др. 
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Проблемно базирано обучение (problem-based 
learning): основава се на подходи, свързани с търсене на 
индивидуални или групови решения на различни проблеми, 
чрез използването на наличните знания, умения или 
компютърна техника. 

Учене чрез сътрудничество и взаимодействие 
(Collaborative and Cooperative Learning): основната идея на 
това обучение се основава на връзката между обучаемите и 
опита който обменят по между си. 

Контекстно учене (Contextual Learning): Тази 
концепция се  свързва с възможността, обучаемите да се 
мотивират да правят връзки, между знанията и тяхното 
приложение в живота, работата или ежедневието. 

Самостоятелно учене (Independent Learning): 
умението за самостоятелно учене е, поставено на 
преподавателя в учебния процес,  той трябва да изгради 
положителна мотивация и насърчаване към ученето. 

 
Друг основен акцент, е ролята на констуктивизма в 

електронното обучение. Посочени са изследвания на автори, 
даващи примери за интегриране на електронното обучение в 
образованието [13, 19], използването на компютри, 
предимствата на информационните и комуникационни 
технологии. Предложена е, ретроспекция на развитието на 
електронно обучение в световен мащаб и у нас. 

Разгледани са примери за създаване на електронно 
обучение, като са засегнати техните предимства и 
недостатъци. Дадени са примери, къде се използват такива 
платформи в българското висше образование. Представените 
приложения са групирани според това дали са с платен или 
със свободен лиценз. 

 
Направени са изводи, поставящи основата на 

авторските разработки в следващите глави. 
 



11 

 

В Глава втора са представени удачни технологични 
реализации на образователно-ориентирани платформи от 
различен тип, прилагани в България и чужбина. Авторския 
принос в тази глава е насочен, към разкриването на 
нагласите на студенти от ШУ, към електронно обучение и 
разкриване на техните изисквания, към начина на 
провеждане на web-подпомогнато обучение. Тук е предложен 
авторски модел, представящ мястото и връзката между 
методическата платформа и платформа за електронно 
обучение, използвана със същите студенти от ШУ по други 
дисциплини. 

Посочени са редица мотиви, налагащи използването на 
електронното обучение все по-често. Някои от основните 
предимства, които са посочени са: 

-  Обучаемите не трябва да пътуват отдалеко и да 
отсъстват от работа; 

-  Темповете. за усвояване на учебния материал, са 
индивидуални; 

-  Лесен достъп до учебния материал; 
-  Провеждането на контрол и оценка на знанията от 

разстояние, и др. 
 Направено е проучване от различни автори, търсещи 

отговори свързани с изискванията, нагласата и нуждите на 
студентите към електронното обучение. 
Като положителните мнения се обединиха около: 

 натрупване на повече практически опит и знания; 
 консултации и препоръки от преподавателите под 

формата на синхронна или асинхронна дискусия; 
 желанието на студентите към смесено обучение [6]; 
 затруднения и невъзможност да съчетават работния 

процес с учебната дейност и др. 
А като недостатъци: 

 „авторското право в предоставените материали”; 
 „Липсата на практически занятия, и невербално 

общуване”[22]; 
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 допълнително обучение върху избраната електронна 
платформа и липса  на хранилище с методически 
разработки. 

Подробно се разглежда структурата  на електронния 
курс, според изискванията на преподаватели и обучаеми. 
Посочени са примери на автори работещи в тази област, как 
трябва да изглежда модела на електронния курс и какви 
компоненти трябва да притежава той. 

Единият от примерите, който се разглежда е 

представен на Фигура 1, модел на ориентиран граф. Според 

[14], организацията и темповете на обучение зависят от: 

„входни знания и умения, когнитивно равнище, което 

трябва да се постигне, усвояване на понятията, 

принципите процедурите“. 

Друга удачна реализация, която се разглежда, е с 
йерархична структура [24]. Тя се изразява в разделянето на 
курса на няколко основни модула, разделени в отделни теми 
и подтеми. Към всяка основна тема се включва 
информационен и дидактически материал, препоръчителна 
литература и др. 

Един от основните елементи, свързани с електронните 
курсове е крайният резултат от тяхното усвояване. 

Фигура 1. Структура на курс по модел на ориентиран 

граф 
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Самоконтрола и оценката на студентите е показател за 
ефективността на обучението върху конкретния курс. 
Вариантите използвани за оценка и контрол на учебното 
съдържание биха могли да бъдат: онлайн синхронни и 
асинхронни тестове, персонални или групови задания, 
курсови проекти или както автора в [21] описва в своето 
проучване. 

Посочени са различни технологии за реализация на 
електронен курс. Тяхното представяне е съобразено спрямо 
актуалното им състояние, достъпност и практическо 
приложение към днешна дата. 

Отбелязани са примери за технологична реализация: 
Блог - една от най-широко разпространените 

технологии за създаване на електронно методическо 
съдържание, курс или онлайн архив, със свободен достъп от 
потребители; 

Форум - с възможност за структуриране на учебно 
съдържание и провеждане на дискусии. Тази среда 
предразполага да се споделят мнения, идеи да се разгледат 
всички гледни точки по дадена тема; 

Лична страница – реализирана, посредством 
комерсиални или безплатни платформи, позволяващи на 
обучаващия да изгради учебното съдържание според 
критериите, които иска. 

Готови платформи с електронно описание на 
урочния сценарий, като са засегнати възможности [5] като 
описание на материали и уроци в някои образователни 
сайтове и платформи с унифицирана методическа рамка 
(Pathway, GEOTHNK). Изборът на платформите, е обусловен 
от факта, че съм участник в един от проектите, в рамките на 
които, са разработени посочените платформи. Предложен е 
авторски пример, реализиран с помощта на технологичните 
възможности, заложени в платформата GEOTHNK. 

Предложен е Схематичен модел на връзката между 
методическата платформа и платформа за електронно 
обучение Фигура 2. 



14 

 

 
  

Фигура 2. Схематичен модел на връзката между методическата 

платформа и  платформа за електронно обучение 
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След уточнение на начина на ползване и проучвайки 
възможностите на няколко продукта, според 
характеристиките, посочени в документацията и мненията за 
добри практики, предложени от колеги, учителят може да 
организира своя курс на базата на избрания продукт. 

Описани са някои от основните приложения, 
използвани в обучението: 

 Моделиране 
– Онагледяване, например графично решение на 

сложна система уравнения, сложен геометричен чертеж, 
стереометрични задачи, запознаване с нови функции и т.н. 

– Графично представяне на таблично или 
аналитично зададени обекти. 

– Динамични чертежи с цел изследване, например 
построителна задача, при която имаме възможност да 
изменяме дадените елементи. 

 Експерименти, разглеждане на голям брой примери, 
на базата на които се очаква да се формулира хипотеза. 
 Изчисления. 
 Самостоятелна работа. 
 Възможност за работа с ученици със специални 
образователни потребности. 
 Диференциация на обучението. 

Предложени са примери за реализация на 
дидактически материали в помощ на учебния процес [8], като 
динамични модели, анимации, електронни презентации, 
интерактивни дъски [7], план-конспекти, многомишкова 
технология, код-карти [11] и др. 

Направени са изводи, поставящи основата на 
авторските разработки в следващите глави. 

 
В Глава трета е представено проучване, свързано с 

необходимостта, нагласата и качествата, които трябва да 
притежава една методическа web платформа, проведено в 
периода 2013-2015. Във връзка с проведения експеримент, са 
получени редица резултати, които са публикувани в издания 
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в България и чужбина. Изследват се въпроси, относно 
организацията, провеждането и обучението по хоспитиране, 
текуща и преддипломна педагогическа практика, с помощта 
на авторска web платформа. Във връзка с проучването, беше 
извършено обучение за работа с методическата web 
платформа на студенти от образователно квалификационни 
степени бакалавър, редовна и задочна форма и на магистри 
от програма „Педагогика на обучението по информатика и 
информационни технологии“.  Проведено е проучване и сред 
методици и базови учители. 

 
За доказване на ползите на методическата web 

платформа, в процеса на обучение се преминава през 
следните етапи: 

Подготвителен 
Дефиниране целта на експеримента. 
Проучване нагласата за използване на web платформа 

в учебния процес (дискусии, анкети, наблюдение). 
Определяне критериите и показателите на 

изследването. 
Разработване на методическа web платформа: 

– Моделиране  на различни схеми на план-
конспекти в web платформата; 

– Разпределяне и дефиниране на отделните 
потребителски роли; 

– Конструиране и публикуване на система от 
уроци в web платформата; 

– Съставяне и качване на дидактически 
материали  в web платформата. 
Избор на методи за осъществяване на качествен 

анализ [9] на емпиричния материал. 
Планиране на експериментално обучение в учебния 

процес. 
Подготовка на базови учители, провеждащи 

експерименталното обучение. 
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Развиващ (формиращ)  
Прилагане на експериментална методика, чрез web 

платформа за обучение на студенти. 
Обучение на студенти с предложената web платформа. 
Проследяване на обучението в реална учебна среда. 
Заключителен 
Провеждане на заключителни анкети и дискусии със 

студенти. 
Дискусия с учители. 
Обработка на получените резултати. 
В дискусиите са поставяни въпроси, специфични за 

съответната роля на участника, проверяващи отделните 
показатели, според Таблица 1. 

Таблица 1 Критерии и показатели 

Критерии Показатели 

Готовност за 

използване 
 Притежава умения за работа с платформи 

 Притежава методически знания в 

конкретна предметна област 

 Притежава знания, умения и компетенции 

в конкретна предметна област  

Технико-методическо 

развитие 
 Разглеждат платформата критично 

 Имат идеи за подобрение на платформата 

Удовлетвореност от 

използването на 

платформата 

 Полезност 

 Лекота за използване, като автор 

 Лекота за използване, като потребител 

Комуникация  Склонен е да споделя разработки 

 Склонен е да комуникира с други 

потребители в платформата 

 
При методици: 
К1: Имате ли опит с използване на образователни 

платформи? 
В методиката на вашия предмет съществува ли 

единна рамка за описание на план-конспект? 
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Считате ли, че описанието по обща рамка ще облекчи 
работата на студента? 

Считате ли, че описанието по обща рамка ще повиши 
ефективността на практическите занятия? 

К2: Предложете идеи за необходими компоненти на 
платформа, за описание на план-конспекти. 

К3: Лесно ли ви е да работите с платформата? 
К4: Считате ли, че подобна платформа следва да се 

сподели с потребители извън ШУ? 
При учители: 
К1: Имате ли опит с използване на образователни 

платформи? 
Под каква форма описвате план-конспектите на 

вашите уроци? 
Считате ли, че описанието по обща рамка облекчава 

работата ви? 
К2: Предложете идеи за необходими компоненти на 

платформа за описание на план-конспекти. 
К3: Лесно ли ви е да работите с платформата? 
К4: Бихте ли използвали и комуникирали в платформа 

на ШУ? 
При студенти: 
К1: Чувствате ли се подготвени по предмета 

(математика, ИТ и т.н.)? 
Чувствате ли се подготвени по методика на 

преподаването на (математика, ИТ и т.н.)? 
Считате ли, че описанието по обща рамка ще облекчи 

работата ви? 
К2: Предложете идеи за необходими компоненти на 

платформа за описание на план-конспекти. 
К3: Лесно ли ви е да работите с платформата? 
К4: Считате ли, че подобна платформа, следва да се 

сподели с потребители извън ШУ? 
 
Анкетното проучване се проведе в три групи: 

– Участници от методическия съвет към ШУ; 
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– Сред учители; 
– Сред студенти. 

Анкетите са провеждани, както с помощта на 
попълване на разпечатани анкети и в електронна форма. 
Участието в експеримента е доброволно. Участниците се 
запознават предварително с идеите, целите и основните 
технически и методически възможности на платформата. 
Всички студенти проявиха интерес към платформата. Някои 
поискаха уверение, че ако не се справят, ще могат да работят 
по традиционния начин. След провеждане на практиката 
именно те споделиха, че с платформата се работи много 
лесно и опасенията им са били напразни. Някои студенти, 
особено тези от компютърните специалности, проявиха 
анализаторски и критичен подход към платформата. 
Благодарение на техни идеи разработката еволюира, като  
има още студентски предложения, които предстои да се 
внедрят. Например, възможността за паралелно преглеждане 
на няколко урока. 

Данните от проучванията са обработени и 
представени с помощта на Microsoft Excel. 

Като особено важни за изследването ще посочим 
няколко диаграми, запазвайки оригиналните им заглавия от 
дисертацията. 

Фигура 3. Необходимост от създаването на web платформа 

На първия въпрос „До колко би било полезно за 
Вашата работа, използването на web-платформа, за 
изготвянето на методически план-конспект в електронен 
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формат?“, по-голямата част от методиците са отговорили 
положително и смятат, че би им било полезно използването 
на web-платформа, а 27% от тях се колебаят. Резултатът от 
Фигура 3. интерпретираме, като готовност на специалистите 
да прилагат елементи на електронно обучение и при 
организацията на практическите занятия със студентите. 
Големият процент колебаещи се е резултат от притеснения, 
относно времевия ресурс, необходим за комуникация чрез 
платформата. Този извод, е наложен от посочените 
притеснения на потребителите по време на дискусията.  

На Фигура 4. и Фигура 5. са представени 
предпочитанията на методиците за функционалната и 
техническата приложимост при употреба на електронно-
методическата платформа. Те са посочили, че желаят при 
разработването на план-конспекти да имат възможност 
своевременно да редактират техните работи. 

Фигура 4. Функционалната приложимост на платформата 

 

Фигура 5. Технически възможности на платформата 
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На Фигура 6. се вижда резултата на анкетираните, по 
отношение на предпочитания формат за описание на план-
конспекти. Като методиците, основно са се спрели на 
табличната и сценарийната схема в своята работа. 

 

Фигура 6. Избор на формат за описание на план-конспект 

Резултати получени при анкетиране на учители по 
математика, информатика и информационни технологии. 

На въпросите свързани с приложимостта и 
необходимостта от електронно-методическата платформа, 
над 90% от учителите по математика, информатика и ИТ 
отговарят, че биха използвали в работата си платформа за 
унифициране на уроците и, че използването ѝ ще е полезна в 
тяхната работа. 

Резултатите от проучването, свързани с мнението на 
учителите, относно подготовката за работа с електронно-
методическата платформа показват, че голяма част от 
педагозите считат, че биха се справили и сами, а друга 
основна част, би отделила 2 часа за обучение за работа с 
платформата. На база на този извод, в момента се подготвя 
квалификационен курс, насочен към учителите. 

На въпроса „Ще улесни ли според Вас работата на 
учителя, наличието на електронно-обучителна платформа с 
готова библиотека от методически разработки?“, 
резултатите показват, че 82% от учителите по математика 
биха разчитали на електронно-методическа платформа, за да 
си помогнат или видят други интерпретации на свои колеги, 
а тези по информатика и ИТ биха разчитали на 100%. 
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Следващите резултати са получени при анкетиране, 
основно на студенти от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ от 
специалностите Педагогика на обучението по математика и 
информатика (ПОМИ), Педагогика на обучението по 
информатика и информационни технологии (ПОИИТ), 
Компютърна информатика (КИ), Компютърни 
информационни технологии (КИТ), Икономическа 
информатика (ИкИнф).  

При проучване на нагласите за използването на 
електронното обучение, над 90% от студентите отговарят 
положително, като малка част, предимно от студенти в 
редовна форма на обучение, се колебаят или не могат да 
преценят. 

На следващия въпрос „Би ли било полезно за вашата 
педагогическа практика, използването на платформа с 
набор от задачи, дидактически указания и работни 
файлове?“, резултатите показват, че независимо от каква 
специалност и форма на обучение са студентите, повечето от 
тях 94%, биха се възползвали от такива ресурси. Можем да 
стигнем до извода, че по този начин, студентите практиканти 
биха имали по-голяма сигурност и увереност при 
разработването на своите уроци. 

При оценяване ефективността от прилагането на 
унифициран план конспект се получи интересно 
съотношение между необходимост и форма на обучение. 
Резултатите са много сходни при студентите, които не са 
толкова близо до преподавателите и обучението им е в по-
кратки срокове. За повечето от тях тази възможност би била 
полезна в обучението им, за разлика от останалите студенти 
от редовното обучение. Резултатът е показан на Фигура 7. 
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Фигура 7. Необходимост от платформа за създаване на план-

конспекти 

На въпроса „Ще улесни ли според Вас работата ви 
като студент наличието на електронно-обучителна 
платформа с готова библиотека от методически 
разработки?“, резултатът беше почти 100%, даваш 
основанието, че студентите биха използвали методически 
ресурси в своята професионална подготовка. 

По време на обучителните семинари и практическото 
обучение, бяха проведени редица дискусии със студенти и 
учители. На база на получените отговори, се изясниха 
резултати на SWOT-анализа, представени във Фигура 8. 
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1. Да се развие като мултиплатформена;  

2. Възможност да разглеждат няколко урока едновременно; 

3. Получаване на имейл или facebook известие при споделяне на уроци между 

потребителите. 

4. Публикуване на видео или анимационни дидактически ресурси; 

5. Избор и организация на работа с повече филтри; 

6. Допълнително описание при разработване на план-конспектите 

1. Постоянен достъп до интернет; 

2. Липса на бърз отговор при необходимост, когато събеседника не е онлайн; 

3. Липса на възможност за работа, печат или изтегляне на урока при  спиране на 

интернет достъпа; 

4. Психологическа нагласа при тези които малко или по-рядко използват интернет; 

5. Липса на пълна база с разработени уроци от учебното съдържание. 

1. Мотивация на потребителите; 

2. Самостоятелният принос при разработването на уроците; 

3. Невербална комуникация между преподаватели, студенти и базови учители; 

4. Промяна в поддръжка на най-популярните браузърни клиенти ползвани от 

потребителите; 

5. Промяна в поддръжката на уеб сървърите към техните скриптови езици 
 

1. Одобрени методически разработки гарантиращи  

добро качество за бъдещото им многократно използване; 

2. Своевременно работа между студента и неговите преподаватели за отстраняване на 

неточности в разработката на уроци; 

3. Онлайн възможност за консултация при организация и провеждането на учебно-

възпитателния процес; 

4. Предоставяне на електронни материали от преподавателите към разработващите се 

уроци; 

5. Ресурсна база с различни дидактически материали в подкрепа на урочното 

съдържание; 

6. Постоянен онлайн достъп до материали и уроци при подготовката на методическите 

уроци; 

7. Създаване и редактиране на разработки по всяко свободно време независимо от 

устройството за достъп(компютър, таблет или телефон) до интернет; 

8. Удобство за студентите живеещи на голямо разстояние от своите преподаватели; 

9. Запазване на личностни електронни данни за кореспонденция чрез използване на 

инструментите за синхронна и асинхронна комуникация в платформата; 

Изграждане на личностна преценка за подходящи принципи, подходи и методи на 

работа на студента чрез достъпа му до различни методически и дидактически 

материали. 

Силни страни 

Фигура 1 

Структура на 

курс по модел 

на ориентиран 

граф 

Слаби страни 

Възможности  

Заплахи 

 

Фигура 8. SWOT-анализ 

Направените изводи са в основата на предложените 
концепции в четвърта глава. 
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В Глава четвърта са представени основните 
възможности на предложената методическа web платформа. 
Съдържанието на главата е изцяло авторско и представя 
основния практико-приложен принос на дисертацията, под 
формата на готов за приложение в обучението продукт, 
отговарящ на съвременните критерии на интернет 
технологиите и на дидактическите изисквания, свързани с 
описанието на план-конспекти. Апробацията обхваща 
периода 2012-2015. 

В резултат на проведените теоретични, методически и 
анкетни проучвания, се очерта рамката на методическа web 
платформа и нейното място в цялостния учебен процес 
Фигура 2. 

Участниците в педагогическата практика и връзките 
между тях са представени на Фигура 9. 

 

Фигура 9. Връзката между студенти, учители, методици в web 

платформа 
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Педагогическите стажове са период, в който 
студентите използват допълнителна литература, ресурси и 
методически разработки, с чиято помощ, те да подготвят 
своите уроци. Всеки методик определя рамката, по която би 
желал студентите да разработват своите уроци и дава насоки 
за правилното им структуриране. В подготовката на 
индивидуалните си уроци, за студентите практиканти би 
било много полезно, ако могат да използват база от 
качествени уроци, фрагменти или допълнителни 
дидактически материали. В предложената web базирана 
платформа са реализирани няколко възможности, чрез които 
студенти, методици и базови преподаватели да работят 
съвместно. 

Тази организация, би могла да се реализира, чрез 
инструментите на платформата, помагайки особено на тези 
студентите, които живеят на отдалечено разстояние от 
училището или пък в ситуации, не позволяващи вербална 
комуникация. 

На Фигура 10. е представена методологията на 
разработване на web-платформата. Тя силно наподобява 
стъпките, при изграждането на електронното обучение и по 
други дисциплини. Обучаемите и обучителите биха могли да 
работят индивидуално, по между си или да оформят групи. 
Групите, в повечето случаи се сформира от студентите 
практиканти, а от другата страна е базовият учител или 
методикът.  
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Фигура 10. Методология на разработване на методическа web 

платформа 

  

Учебна рамка на дисциплините   
Хоспитиране, ТПП и ППП 

  

Експертно мнение на методическия  

съвет   

Пилотна разработка на методическата  

платформа   

П редставяне пре д базови учители и  

студенти   

Анкета с базови учители и студенти   

Еволюция и подобряване н а  

методическата платформа   

Интегриране и обратна връзка   
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Реализация на web методическата платформа. 

Функционалните възможности на потребителя 
„Методик”, включва няколко основни функции. 

Изборът на менюто „Редактиране на профил” е 
показан на Фигура 11. Там е визуализирана електронна 
форма с личните данни на методика и потребителските 
данни за оторизиран достъп до платформата.  

Друга възможност, която е представена в менюто 
„Съобщения” (виж Фигура 12), което не е включено само в 
профила на методика, а и във всички останали 
потребителски нива на платформата. Изпращането на 
съобщения от методика са ограничени, само в рамката на 
асоциираните спрямо него потребители.  

Фигура 11. Профилни данни на потребител 
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В учебните модули е представена възможността да се 
въвеждат основните ядра от държавните образователни 
изисквания към всеки учебен предмет. А тематичното 
съдържание както е показано на Фигура 13, е списъкът с 
уроци към конкретните образователни ядра 

 
Друга функционалност, предвидена в менюто „Уроци”, 

е менюто „Моделиране на план-конспекти”.  
Тук методикът има възможността да създаде области, 

описващи целите, задачите, понятията и други важни 
елементи от урока (виж Фигура 14) преди реалното му 
изложение като реализация. 

Фигура 12. Прозорец със собщения 

 

Фигура 13. Структуриране на тематично съдържание 
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Потребител „Студент”, е връзката между методика и 

базовия учител. В тази област са предвидени редица 
действия, свързани с учебния процес, като създаването на 
уроци, ресурси, инструменти за комуникация и други 

Първото допълнително меню „Добавяне на урок”, е 
свързано с реализирането на план-конспект по препоръки, 
шаблони и бележки, предварително въведени от 
асоциирания методик. 

Създаването на урока преминава през няколко стъпки: 
 Избор на педагогическа дисциплина; 
 Избор на шаблон; 
 Въвеждане на характеристики; 
 Въвеждане на хода на урока. 

Помощ, студентът може да получи, както от своя 
методик, така и от базовия учител, при когото е на практика, 
чрез менюто „Чат” (виж Фигура 15). Връзката в реално време 
между потребителите, позволява своевременно да се обсъдят 
проблемни ситуации, казуси или просто практически насоки, 
при разработването на урочното съдържание. 

Фигура 14. Моделиране на описание на урок 
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В хода на урока, студентът въвежда всяка област 
индивидуално според шаблона, който е избрал за 
разработката, както и всички полетa от предвидените 
дейности, както е показано на Фигура 16. 
 

 

Последният основен профил в платформата е 
предвиден за Базовите преподаватели. Техните фукнции са 
идентични с тези на методиците и студентите, но имат и 
съотвените разлики. 

Фигура 15. Разговори в реално време 

Фигура 16. Въвеждане действията и задачите в урока 
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В меню „Асоциирай”, се посочва търсения от него 
методик, който трябва да потвърди, поисканото свързване 
(виж Фигура 17). 

 
Друга важна функция е  „Споделени уроци”. 

Споделените уроци са всички уроци, разработени от 
студентите практиканти, асоциирани към него. Тази стъпка е 
ключова в педагогическите практики, защото разработката, 
направена от студента, може да не отговаря на целите и 
задачите, предвидени от учителя, което ще доведе до 
редактиране или диференциране на съдържанието. 

Прегледът на урока започва по реда на неговото 
създаване: 

 Учебен предмет и цел за реализацията на 
урока; 

 Описание на урока – цели, задачи, мястото на 
урока в учебното съдържание; 

Всички останали функции и действия са посочени в 
дисертационния труд. 

На базата на представените основни теоретико-
философски постановки от глава 1, технологически 
реализации на oбразователно-ориентирани платформи от 
различен тип, прилагани в България и чужбина от глава 2, 
получените резултати от проучването в глава 3 и 
представените основни възможности на предложената 

Фигура 17. Прозорец за искане на асоцииране 
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методическа web платформа, апробирана в периода 2012-
2015 от глава 4, е потвърдена хипотезата на изследването. 

В заключението са синтезирани основните изводи от 
представеното в дисертацията изследване: 

• Достъпът до качествени учебни и дидактически 
материали, биха могли да послужат за пример на бъдещите 
студенти и да се използват директно в учителската практика;  

• студентите, желаят да са запознати с актуалните 
тенденции за прилагане на ИКТ в образованието; 

• учители и методици показаха, че предложената 
платформа успешно може да се прилага не само в обучението 
по математика, информатика и ИТ, но и по други 
дисциплини; 

• Прилагането на web платформа със студенти от 
редовно и задочно обучение в ОКС бакалавър и магистър, ще 
подобри и подпомогне качеството, опита и организацията в 
обучението. Представени са форуми в България и чужбина, 
където са апробирани основните резултати от дадената 
дисертация.  

 
Описани са основните приноси в дисертацията: 
 

 Научни: 
1. Проучени са нагласите на потребителите (методици, 

учители, студенти), към мястото и формата на 
електронната форма на обучение в практическия курс. 

2. Разработен е схематичен модел на връзка между 
методическата web платформа и платформа за 
електронно обучение (като за пример е посочена 
система Moodle, използвана в ШУ „Еп. К. Преславски“). 

3. Предложена е схема за методическа, техническа и 
организационна реализация на електронния 
инструментариум на web платформата, в рамките на 
дисциплините: Хоспитиране, ТПП и ППП. 

 
 



34 

 

 Научно-приложни: 
4. Разработено е авторско web приложение, отговарящо 

на съвременните уеб стандарти, позволяващо 
използването му посредством най-актуалните 
дигитални устройства като таблет, смартфон и др. 

5. Внедрена е web платформа за съставяне на план-
конспекти по математика, информатика и 
информационни технологии по време на 
педагогическия курс на студените бъдещи учители. 

6. Разработени са примерни дидактически материали, 
достъпни в платформата, за студенти и 
преподаватели. 

 
Приносите, според мястото им в дисертацията и 

публикациите, в които са представени са описани в  
таблица В. Номерата са според представянето им в 
приложената документация. Някои публикации засягат 
повече от един принос, но в таблицата са отбелязани само в 
едно направление, което сме приели за ключово. 

 

Таблица В 

Принос Глава Публикации 

1 Гл.3 П1, П2, П4 

2 Гл.2 П4, УП 1, УП2, П6 

3 Гл.3, Гл.4 П1, П2, П4 

4 Гл.4 П3, П5 

5 Гл.4 П2, П3, П5 

6 Гл.4 П3, П5 
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Идеи за бъдещи проучвания: 
Интегриране на платформата при съставяне на план-

конспекти, със собствени критерии и изисквания по други 
учебни дисциплини. 

Провеждане на анализ на риска, с цел повишаване на 
качествата на системата. 

Мобилни приложения. 
Възможност за паралелна визуализация на няколко 

урока. 
Внедряване на методическа web платформа, при 

изготвяне на уроци за начинаещи учители с малък или без 
практически опит. (курс за ДИКПО) 
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Конструктивистские подходы в организации и проведении 

электронного обучения. В диссертации показано отношение 
студентов, учителей и преподавателей по методике к 
использованию web методической платформы в рамках 
педагогической практики студентов. Сама платформа реализована 
на основании выявленных потребностей потребителей с помощью 
анкетного исследования сред студентов, учителей и 
преподавателей. Приложение создано при помощи самых 
современных технологий, которые отвечают стандартам быстрого 
и легкого доступа к опубликованной в интернете информации. 
Возможности приложения организованы с точки зрения основных 
ролей потребителей платформы, а именно: студентов, учителей и 
преподавателей по методике. Любой преподаватель может создать 
собственные шаблон, описание и критерии описания план-
конспектов. В рамках платформы можно общаться с остальными 
потребителями в синхронном и асинхронном диалоге, можно 
контролировать работу студентов. Студенты и учителя, могут 
использовать функции, с чьей помощью могут общаться, работать и 
разменивать между собой идеи, а самые лучшие план-конспекты 
можно отделить в ресурсную базу данных, чтоб использовать 
примеры в работе будущих потребителей платформы. 
 
Constructivist approach in organizing and conducting e-learning. 
The PhD thesis considers the attitude of using a methodical web platform 
in pedagogical practices. The platform development is based on a survey 
previously conducted among students, methodologists and teachers, 
according to its fundamental requirements and recommendations. The 
application is designed with the latest technologies meeting the 
standards for quick and easy access to information on the Internet. The 
opportunities to work with the application are organized in terms of the 
basic user roles in pedagogical practice: students, teachers and 
methodologists. Each methodologist could build his/her own template 
description and criteria for creating plan synopses. The user can 
communicate with the other users in a synchronous and asynchronous 
dialogue and to exercise timely control on students’ work. Each student 
and teacher have tools through which to communicate, work and share 
information among themselves, and the most successful works are 
meant to be  collected in the resource database as good examples for 
future users. 


