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Какво е важно да знаем:

� Промяната започва отвътре
� Избор на платформа
� Ресурсна обезпеченост на онлайн обучението

Какво бихме могли да правим в онлайн 
платформата



Промяната започва отвътре
• Какво налага необходимостта от онлайн 
платформа?

• До кои процеси на организацията се налага тази 
необходимост?

• Какво не ви дава сегашната платформа, която 
използвате, а искате да можете да правите?

• Кои други процеси и дейности бихме могли да 
трансферираме в онлайн среда?

• Готов ли е екипът на тази промяна?

• С какъв ресурс разполагаме?



Избор на платформа
• Кои онлайн платформи могат да отговорят на 
идентифицираните нужди на организацията?

• Лесно достъпни ли са за всички заинтересовани 
лица в организацията и нейните 
клиенти/партньори?

• Рентабилност на платформата и обвързване с 
очакваните резултати от процеса по 
електронизация.

• Можем ли да трансферираме това, което имаме в 
настоящата платформа - в новоизбраната 
платформа?

• Безопасност на личните данни.

• Възможности за обучение за използване на 
платформата.



Ресурсна обезпеченост на онлайн 
обучението

• Платформа за онлайн обучение
• Достъп на лектор и обучаеми до платформата
• Техническа обезпеченост 

• Дигитални ресурси
• Интерактивни приложения 



Какво бихме могли да правим в 
онлайн платформата

1. Да провеждаме обучения/срещи/мероприятия
○ С ограничен/неограничен брой участници
○ С вътрешни/външни участници
○ Да споделяме екрана си
○ Да споделяме ресурси
○ Да работим заедно в споделените ресурси
○ Да записваме срещата
○ Да използваме интерактивните приложения 
на платформата



Какво бихме могли да правим в 
онлайн платформата

2. Да работим в споделено онлайн пространство. 
Заедно.

○ Да дигитализираме/електронизираме 
документите и информацията, с която 
работим

○ Да организираме документооборота изцяло 
онлайн

○ Да дадем различни права за достъп до 
различните ресурси

○ Да работим съвместно и едновременно в 
споделени файлове

○ Да съхраняваме учебна документация по 
различните обучения



Какво бихме могли да правим в 
онлайн платформата

3. Да използваме интерактивните приложения за 
целите на:

○ Онлайн регистрация за различни мероприятия
○ Организиране и провеждане на онлайн 
тестове, анкетни проучвания, форми за 
обратна връзка

○ Експресна автоматична визуализация и 
обобщаване на събраната информация от 
горните

○ Изготвяне и представяне на онлайн 
презентации

○ Планиране на работни календари с важни 
срокове, дейности и мероприятия и 
автоматично напомняне за тях



Благодаря Ви за 
вниманието!

д-р Димитрина Папагалска
d.papagalska@gmail.com
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