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Факторите на промяната и новата стратегия на учене

 Технологиите – много инструменти, много източници на информация;

 Промяна във формата, вида и качеството на комуникацията;

 Промяна в подходите на учене - засяга освен новото поколение и заетите 
работещи хора;

 Времето – ключов фактор при обработката на информация и придобиването на 
знания и умения;

 Мястото – разширява се традиционната представа; Виртуалното пространство 
надгражда и допълва, а често и подпомага материалното.



Облачни технологии и решения

 Социални и професионални мрежи за 
споделяне на опит;

 Инструменти за създаване на онлайн 
съдържание;

 Инструменти за  създаване на тестове и 
образователни игри;

 Платформи за споделяне на видео 
съдържание;

 Платформи за видео-конферентна връзка;

 Платформи за управление на обучението;



Защо платформа за управление на обучението

 Атрактивно поднасяне на учебното съдържание;

 Достъпност (вкл. отдалечен достъп);

 Възможност обучителния процес да бъде:
 проследяван
 контролиран 
 персонализиран 
 анализиран

Развива комуникацията в общността, като свързва:
 Хора 

 Процеси 
 Данни

 Вещи



Защо ние избрахме Платформа, базирана на Moodle

Предимства:

 Безплатен и базиран на отворен код;

 Поддържа над 100 езикови пакета;

 Възможност за интеграция с други онлайн услуги и приложения (напр. Google, Microsoft 
собствени разработки);

 Гъвкав – може да се надгражда и адаптира според нуждите на организацията;

 Възможност за създаване на персонализирана учебна среда
(индивидуално или групово учебно съдържание,
работа на различни скорости и др.);

 Разнообразни инструменти за комуникация;

 Заложен педагогически модел, 
базиран върху конструктивисткия образователен подход
на „учене чрез правене” и колаборативно учене;

Потребители: Около 70 000 образователни институции в над 230 държави

MOODLE e безспорен 
лидер!



Възможности на платформата

 Създаване на учебни пространства;

 Организиране на учебно 
съдържание под формата на 
ресурси и учебни дейности;

 Всякакъв тип ресурси – интернет-
страници, файлове в различни 
формати – аудио, видео, текстови, 
изображения и т.н.;

 Всякакъв тип учебни дейности –
интерактивни уроци, работилници, 
задания, тестове, речници и други 
инструменти;

 Обратна връзка във всеки етап от 
обучението;

 Възможности за работа в групи;

 Разнообразни методи за 
комуникация – съобщения, форуми, 
виртуална класна стая.



CViC – Вашият клас в облака



Платформата на Фондация Глобални библиотеки – България

http://edu.glbulgaria.bg/
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