
 
 

1 

 

Обучението на гражданите в начални компютърни знания - хармония или 
конфликт между обучителя и обучаемите? 

 
Стефка Илиева, методист в Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив 

 
 

 
Компютрите и  Интернет са мощни ресурси, които създават възможности за 
подобряване на социалното и икономическо благосъстояние. Обществената 
библиотека е тази, която е призвана да осъществява безплатен достъп до 
компютрите и интернет и да предлага безплатни обучения за ползването им. 
 

Запазвайки най-доброто от традициите си и популяризирайки духовни ценности 
чрез книгите и четенето, обществените библиотеки след включването си в 
Програма “Глоб@лни библиотеки - България” привличат вниманието на 
гражданите и към друг вид услуги - образователните.  

 

В съответствие с политиката за учене през целия живот и с целите на Програма 
„ Глоб@лни библиотеки - България” от средата на месец февруари 2011 г., в 
обучителния център на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив след обява 
на сайта на библиотеката стартираха двудневни обучения за гражданите на 
Пловдив в два модула: „Работа с компютър. Програмата за текстообработка 
Word” и „Интернет за начинаещи”. Телевизионните репортажи за обученията, 
излъчени в два последователни дни в две телевизии - НБТ (Нова Българска 
телевизия) и БНТ (Българска национална телевизия) Пловдив - провокираха 
огромен интерес към инициативата на Народна библиотека „Иван Вазов” 
Пловдив. 
 
Досега са сформирани и обучени 7 групи от 10 души или общо са обучени 70 
граждани, като всяка група изучава и двата модула на обучение. Курсистите се 
запознават в първия модул с устройството на компютъра, получават начални 
знания за създаване на файлове и папки и работа с документи. 
 
Във втория модул те изучават възможностите на търсачката Google, търсят 
информация по интересуващи ги теми, разглеждат информационни портали 
като www.dir.bg, правния портал www.lex.bg, www.gbg.bg, сайтове за намиране 
на работа, български информационни ресурси в интернет от всички области на 
човешката дейност. 
 
Гражданите придобиват начални знания за основните комуникации, 
осъществявани чрез интернет като електронна поща, Skype и Facebook. С 
помощта на обучителя те си създават самостоятелен профил в безплатната 
поща www.abv.bg. Обучението включва представяне на сайта на Народна 
библиотека „Иван Вазов” Пловдив, разходка из библиотеката и запознаване с 
правилата за ползване на компютрите, осигурени от Програма „Глоб@лни 
библиотеки - България”. 
 
Методиката на преподаване на началните компютърни знания е съобразена с 
принципите на обучение на възрастни. 

http://www.dir.bg/
http://www.lex.bg/
http://www.gbg.bg/
http://www.abv.bg/
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Професионалното усъвършенстване на знанията и уменията на възрастните, 
формирането на нагласи за активно учене е немислимо, ако обучителят не 
познава принципните разлики между обучението на деца и обучението на 
възрастните. 
 
Най-важната разлика между обучаемите възрастни и учениците е, че 
възрастните са силно мотивирани да учат, спазват графиците и програмите 
на обученията и правилата за провеждането им, с огромно желание и 
самодисциплина преодоляват трудностите на учебния процес и ясно осъзнават 
ползата от обучението си. 
 
Провеждайки курсовете, се съобразихме с принципите на обучението за 

възрастни с цел резултатното им провеждане, като: 

 Отчитане на социалните характеристики на обучаемите (дали са 
работещи, пенсионери или безработни) и съобразяване с техния предишен 
опит и нагласи; 

 Динамизъм на процеса на обучението (в минимален срок да се 
придобият максимум знания); 

 Демократизъм в отношенията между обучаеми и обучител; 

 Максимална активност на обучаемите, стимулиране на обратната 
връзка. 
 
Характеристики на обучаемите 
 

Групи Възраст в години Пол Образование Социален 
статус 

 18-28  29-
40  

41-
50 

Над 
50 

Ж М О СР В Р Б П 

1-ва 0 0 1 9 4 6 0 4 6 5 1 4 

2-ра 0 0 0 10 7 3 0 1 9 1 2 7 

3-та 0 1 1 8 5 5 0 5 5 2 0 8 

4-та 0 1 2 7 6 4 0 3 7 3 1 6 

5-та 0 0 0 10 8 2 0 8 2 0 0 10 

6-та 0 0 0 10 5 5 0 2 8 0 1 9 

7-ма 0 0 0 10 7 3 1 3 6 1 1 8 

Общо 0 2 4 64 42 28 1 26 43 12 6 52 

 
О-основно образование 
СР-средно образование 
В-висше образование 
 
Р-работещ 
Б-безработен 
П-пенсионер 
 
Разпределение по възраст 
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До 28 г. няма записани курсисти; между 29-40 г. са само двама; между 41-50 г. - 
четирима и над 50 г. - 64 души или 91,4 % от общия брой. 
 
 
Разпределение по пол 
 
Жените  са преобладаващ брой - 42 (60%), мъжете - 28 (40%). В хода на 
обучението се откроиха съществени разлики в стиловете на учене, 
продиктувани от половите различия. 
 
Жените следват инструкциите на лектора, не бързат да разглеждат компютъра 
и неговите програми, не отварят самостоятелно прозорци и диалогови кутии, 
докато обучителят не им каже какво да направят. 
 
Обратно на тях, мъжете невинаги вървят в такт с преподавателя, сами отварят 
програмите, по-любопитни са и понякога загубват нишката на преподаваното 
заради смелостта си да вървят напред по собствен път. Като резултат на тези 
разлики в хода на обучението, жените по-бързо от мъжете си правят 
регистрация в АБВ поща, Facebook и Skype, защото следват точните 
инструкции, а мъжете в желанието си да експериментират остават последни. 
 
Характеристики на обучаемите по образование 
  
С основно образование е само един от курсистите. Преобладаващият 
брой са висшисти - 43 (61,4%), среднистите са 26 (37,1%). Този факт не се 
нуждае от коментар - висшистите проявяват повече интерес към 
научаването на нещо ново. 
 
Възрастните хора, посещаващи курсовете, имат разнообразен професионален 
опит. Те идват на обучението с множество предварителни нагласи, 
предварителни примери и изисквания. Част от тях, предимно висшистите, 
изискват от обучителя повече теория и дефиниции на основните понятия. Това  
ни принуди да подготвим повече писмени учебни материали на хартиен 
носител, за да се ксерокопират от участниците в обученията. База за нашите 
учебни презентации бяха двете части на „Наръчник по ИКТ” на Програма 
„Глоб@лни библиотеки - България”. 
 
Наблюдава се интересна тенденция: гражданите със средно образование като 
правило възприемат учебния материал по-бързо от висшистите, ориентирани 
са по-практично, искат веднага да приложат на практика наученото и не задават 
излишни въпроси, свързани с теорията или с етимологията на компютърните 
термини и услугите на интернет. Стремежът на обучителя при провеждането на 
обучението е да се постигне баланс между теорията и практиката, за да не се 
стига до тесен прагматизъм. 
 
Съотношение на работещи, безработни и пенсионери 
 
Работещите от обучаемите са 12 (17,1%) - това са предимно представители 
на свободни професии или управители на частни фирми, които 
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разполагат с времето си. Безработните са най-нисък брой - 6 (8,6%), а 
пенсионерите са преобладаващият брой от курсистите - 52 (74,2%). 

 

Конфликтни ситуации 

Макар и рядко, повод за конфликти в групата, съставена на случаен принцип 
по реда на записване, е разликата в индивидуалните знания и възможности за 
учене. Независимо, че всички участници в групите са без опит в работата с 
компютрите, сред тях имаше единични случаи на ползващи вече услугите на 
интернет като Skype и електронна поща. 

Туширането на напрежението от наличието на такива разлики се получава, 
когато по-напредналите курсисти помагат на другите участници при 
изпълнението на практическите задачи като регистрация в АБВ поща или 
Skype. 

Как постигнахме хармония между обучителя и обучаемите 

Добрата среда за работа на участниците в обучението означава  да се осигури 
от организатора и обучителя: 

 равнопоставеност на всеки участник; 

 обръщане на лично име към всеки курсист. Затова на всеки 
компютър в хода на обучението се поставяше табелка с личното име на 
обучаемия; 

 самостоятелно използване на компютрите от всеки 
обучаем, наличие на писмени презентации, анкети, бели листове и др. 
материали за всеки; 

 атмосфера на откритост, доброжелателност, достатъчно 
пространство за всеки; 

 обучителят да говори ясно, да дава допълнителни 
разяснения и да проверява как се  усвоява учебното съдържание; 

 да има баланс между времетраенето на презентацията и 
упражненията. Инструкциите на практическите задачи да са точни и ясни; 

 да се спазва програмата, да има време за затвърждаване 
на наученото. 

 
Възрастните учат тогава, когато сами решат да научат или направят нещо и 
тази самостоятелност на избора им определя и по-голямата мотивация да си 
тръгнат от курсовете с конкретни знания, които да подобрят живота им. Тяхното 
силно желание да се научат да работят с компютрите създаваше атмосфера на 
откритост, заинтересованост и хармония между нагласата на обучителя да 
предаде максимално повече учебен материал и мотивацията на обучаемите да 
научат повече за света на технологиите и интернет. 

Обучаемите бяха мотивирани да учат от вътрешни причини като: собствено 
развитие, признание, качество на живот или придобиване на  уважение от 
околните. Те бяха концентрирани върху приложението на знанията в живота и 
очакват конкретни резултати от този процес.  
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По-доброто познаване на особеностите на възрастните и наличието на 
лични качества на обучителите като търпение, дружелюбно и толерантно 
отношение, съпричастност към емоционалната нагласа на обучаемите 
допринасят за успешно преодоляване на конфликтни ситуации и 
хармонично протичане на образователния процес.  

 
Анкети 
За да установим истинските причини, подтикнали гражданите да се запишат на 
курсовете, провеждахме анкети с всяка група. Анкетите са две: начална и 
заключителна. В началната анкета получаваме отговор на следните въпроси: 
какъв е социалният профил на обучаемите, от каква практическа информация 
се нуждаят и ползват ли услугите на някакъв вид библиотека, имат ли у дома 
компютър. 
 
Оказа се, че повече от половината курсисти нямат у дома достъп до новите 
технологии - 20 души нямат изобщо компютри, а 18 се затрудняват да 
отговорят на въпроса, тъй като, макар че имат компютърна техника у дома, тя 
се използва само от децата и внуците им. Така библиотеката остава за 
възрастните хора единствената институция, предлагаща безплатен и свободен 
достъп до компютрите. 
 
Най-често търсената информация от обучаемите в интернет: 
 

 
 Културни организации и свободно време - 33;  
 Здравна информация - 23; 
 Социални дейности – 11; 
 Правна и икономическа информация – 11; 
 Търсене на свободни работни места – 10; 
 За ЕС – 10; 
 За местната власт /решения и административни услуги/ - 8;  
 Бизнес информация – 7; 
 Неправителствени организации – 5; 
 Друга /посочете каква/ - 6: техническа, за растения, новини, 

телевизионни програми, за филми, литературна дейност.  
 
В заключителната анкета обучаемите изразиха впечатленията си от 
проведения курс и предложиха препоръки за бъдещите обучения. Така  
осъществихме обратна връзка с участниците за установяване на 
ефективността от обучението. На въпроса „Защо се включихте в това 
обучение?” най-често срещаните отговори са: 
 

 Заради необходимостта да се науча да боравя с компютри. 
 Да науча основни понятия за компютъра. 
 Да придобия нов опит. 
 Да мога да извличам всякаква информация от интернет. 
 За информация на здравна тематика и социални дейности. 
 За гледане на репортажи, новини, забавни истории, справки за 

минали събития от човешката история. 
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 Да се науча да работя  по-ефективно с глобалната информация, 
която ни дават интернет и компютрите. 

 Не искам да се чувствам като динозавър. Човек трябва да се 
развива с технологиите и времето. 

 
На въпроса за ползата от обучението, повечето курсисти отговорят, че  са 
получили: 
 
 обща представа за компютъра; 
 знания как се попълват електронно документи и как те се съхраняват; 
 обучение за навлизане в света на компютрите; 
 знания за новите начини на общуване и информация. 

 
Предложенията на обучаемите за бъдещи обучения  са в две насоки: за нови 
теми  и  за промяна на методиката на курсовете. 
 

Предложения за теми: 
  Да се провеждат и други курсове: за музика, готварство, цветя и 

традиционни занаяти. 
 
Предложения по методиката на провеждане на курсовете: 

 Да се увеличи продължителността им – да бъдат поне 5 дни; 
 Да има повече практически занимания и упражнения; 
 По-напредналите курсисти да се отделят от начинаещите и да се 

включват в други групи; 
 По-дълго време да се изучават услугите в интернет и търсенето на 

информация; 
 Да има повече индивидуални занимания с всеки един курсист 

поотделно; 
 Да се включват курсисти със собствени лаптопи. 
 

През последния ден на обучението на всички участници се раздават 
практически задачи за търсене на информация, които те изпълняват 
самостоятелно и накрая обучителят прави обобщение и оценка на резултатите 
от обучението. 

Проведените до момента курсове затвърждават мнението на обучителите, че 
има голям интерес към новите информационни технологии и че точно 
библиотеката е мястото, където трябва да се провеждат обучения на 
възрастни за начални компютърни знания.  

Предложенията на всички обучаеми от групата е обученията да продължат и в 
по-високи нива на компютърна компетентност. Обучението дава самочувствие 
на по-възрастните, че няма цифрова пропаст между тях и младите хора и им 
помага да се чувстват свързани с глобалния свят на информацията. 

 


