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ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ НА РЪКОВОДСТВОТО 

 

 Главната цел на 

този наръчник е да 

предложи насоки 

за насърчаване 

използването на 

Информационните 

и комуникционни 

технологии (ИКТ) 

при базисното 

обучение на 

възрастни, при 

това с активното участие на обучаващите се: от самото 

създаване и развитие на тези технологии до 

приложението им в практиката. Бихме искали да 

направим предложения относно базисното обучение на 

възрастни, които да подпомогнат реализирането на 

проекти, свързани с ИКТ - да се преодолеят трудностите 

при осигуряването на активно участие, ангажираност и 

среда за обучение. Бихме искали да се създадат условия 

за “електронно учене” или “виртуално учене” (e-learning), 

като постепенно се стимулира самото обучение и 

участието на всички в този процес. 

 

Този документ представя основните изводи от 
проекта “ABE Campus. Virtual Adult Basic 

Education Communities In Europe” по програма 
Минерва, финансиран от Европейската 
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Комисия и реализиран от 2003 до 2005 година 

в седем организации от различни европейски 
държави. 

 

Проектът бе породен от необходимостта на 
базисното обучение на възрастни да се  

предоставят педагогически ресурси, основани 
на ИКТ -  нови методологии, създаване на 

среда за учене и дигитални материали, 
насочени към подобряване обучението на 

възрастните на базисно ниво, при това с 
тяхното активно участие. Ето защо главните 

резултати от проекта са: от една страна 

създаването на виртуална среда и дигитални 
учебни материали, а от друга, като най-важен 

принос – изследване и прилагане на 
методология, основаваща се на 

комуникацията и активното участие на 
крайните потребители – което осигури успеха 

на създадената технология.  

Основавайки се на теориите на Paulo Freire и други 

автори като Dewey, Apple, Flecha и Giroux
1
, ние 

                                                 
1
 Flecha, R. 1999. Compartiendo palabras. Barcelona: Paidós. 

Flecha, R. 1990. La nueva desigualdad cultural. Barcelona: El Roure. 
Freire, P. 1995. Pedagogy of Hope. Reliving Pedagogy of the Oppressed, New York: Continuum. 
Freire, P. 1972. Pedagogy of the Oppress., Harmondsworth: Penguin. 
Dewey, J. 1938. Experience and Education, New York: Collier Books. (Collier edition first published 1963). 
Dewey, J. 1916. Democracy and Education. An introduction to the philosophy of education. New York: Free 
Press. 
Apple, Michael W. 2004. Ideology and Curriculum, 25th Anniversary 3rd Edition.  New York: Routledge. 
Apple, Michael W. 1996. Cultural Politics and Education.  New York: Teachers College Press. 
Giroux, Henry A. 1989. Schooling for democracy: critical pedagogy in the modern age. London: Routledge. 
Giroux, Henry A. Flecha, R. 1992. Igualdad educativa y diferencia cultural. Barcelona: El Roure. 
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започнахме от една иновационна концепция за БОВ в 

образованието - като инструмент за трансформация и 

промяна на обществото, където диалогът е ключовият 

елемент при началото на един демократичен и общностен 

образователен процес. 
 

Ако приемем тази трансформационна 
теоретична рамка за следствие от вярата в 

демократичното общество, то ще трябва да 
имаме предвид и да включим нови 

характеристики в концепцията за свързаните 

с ИКТ проекти, с цел да се преодолеят много 
от методологиите и техниките, ограничаващи 

участието на потребителите, т.е. обучаващите 
се, в този процес. Ангажираните и 

участниците в БОВ се нуждаеха от 
въвеждането на ИКТ в процеса на обучение, 

считайки за правилно получаването на 
качествено образование в ИКТ в отговор на 

изискванията на съвременното 
информационно общество. 

 

Ръководството е полезен инструмент за 

всички ангажирани в БОВ като 
администратори и преподаватели/обучаващи, 
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Хората с ниска степен формално 
образование, участващи в БОВ,  

принадлежат към оная група от 
общестовто, която среща сериозни 

трудности при достъпа и използването на 
новите информационни и 

комуникационни технологии. Нещо 
повече – и до сега в доста европейски 

страни БОВ се смята за “компенсираща” 
обучението суб-система. В резултат на 

това схващане навлизането на 
информационните и комуникационни 

технологии става с много по-бавни 
темпове при БОВ отколкото другаде в 

образователната система. По този начин 
голяма част от населението остава 

изолирано от основните познания в ИКТ 

и от знанията на основаното на 

на които ежедневно се налага да адаптират 

начините на обучение към 
предизвикателствата на бъдещето в 

образованието и към въвеждането и 
ползването на новите технологии. 

В това ръководство всеки раздел се базира на 
различни характеристики в различни 

центрове за обучение на възрастни преди 
въвеждането на ИКТ: използваната на 

методология за общуване, виртуалната среда, 
създаването на дигитални учебни материали, 

процесите на развитие, както и 
разпространението на ИКТ. 
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ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМУНИКАТИВНА 
МЕТОДОЛОГИЯ, НАСЪРЧАВАЩА УЧАСТИЕТО 
НА ЦЯЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЩНОСТ В 
ПРОЦЕСИТЕ, СВЪРЗАНИ С 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) 

    

 Има множество 
публикации, 

които 
подчертават 

голямата 

значимост на 
образователни

я и социален 
контекст при 

развитието и 
въвеждането 

на информационни и комуникационни 
технологии в центровете за обучение. 

Съобразяването със   средата и хората в 
различните организации в много от случаите е 

ключов фактор за успеха или неуспеха на 
въведените / разработените технологии. 

 

Относно тактическата мисия на БОВ може да 

се отбележи, че хората, които ще използват 

информационните технологии, са зрели хора, 
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които имат ясна представа за целите си и 

методите си на учене. Много е важно да се 
вземе предвид тяхното мнение по време на 

методологическия процес. Комуникативната 
методология прави възможно това участие. 

 

  

Проектът  “ABE Campus. Virtual adult basic 

education communities in Europe” още от 
самото си начало следваше принципите на 

комуникативната методология, което 
позволи “отварянето” на различните 

процеси (обикновено доста “затворени”) 
каквито са управлението, дизайнът и 

въвеждането на компютърни 

образователни програми (виртуална 
образователна среда), съставянето и 

разпространението на дигитално 
съдържание, което обикновено е ръка за 

ръка с въвеждането на технологиите в 
центровете за обучение.  
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Основни принципи за прилагане на 
комуникативната методология 

 

Да се започне от схващането, че егалитарният 

диалог (“равен с равен”) е възможен и всеки е 

способен да използва информационните и 
комуникационни технологии. Всички хора 

знаят какво искат и са способни да го изразят, 
независимо от академичното си образование. 

Habermas (1987-1989) развива теория за 
комуникативното съревнование, чрез която 

демонстрира, че всички хора са способни да 
общуват и да пораждат/създават действия. 

Опирайки се на тези комуникативни 
способности и посредством егалитарния 

диалог постиженията се оценяват не въз 
основа на йерархично ниво и власт, например 

статута на лицето, което разговаря с тях, а 
въз основа силата на аргументите. В този 

смисъл може да се каже, че причина да не се 

използва егалитарния диалог в повечето 
случаи се крие в специфичната терминология, 

използвана от всеки член на групата в 
зависимост от полето на изява: обучаващ 

персонал, компютърни науки, и т.н. За да се 
преодолее това, всички хора трябва да 

постигнат консенсус и да използват достъпен 
речник, т.е.  познат набор от думи. 
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Да се възприеме егалитарния диалог между 

участниците, професионалистите и хората, 
които допринасят с идеи за проекта. 

Възприемането на общ речник или достъпен 
набор от думи, при това с по-малко 

технически термини, трябва да постави всеки 
участник в равна позиция, за да може той да 

допринесе с идеите си по време на процеса.  

Да се повиши вниманието към участниците по 

време на тестването и оценката на 
технологията и ресурсите й. Необходимо е да 

се включат техники, които не само поддържат 
взаимодействието между хората и програмите, 

но също и засилват равния диалог между 
професионалисти и участници с цел постигане 

на най-добри резултати. 

Да се гарантира присъствието на участниците 
във всички сфери на управлението на 

проектите и решенията, свързани с тях. 
Необходимо е участниците да следват и да 

допринасят за управлението на проектите, 
както за да се отговори на техните 

изисквания, така и за да се създаде 
положително отношение към ИКТ в 

центровете. 

 

Да се насърчава създаването на интерактивни 
и мултидисциплинарни групи за развиване на 
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повече проекти, свързани с използването на 
ИКТ. Тези проекти е важно да се отворят към 

цялата образователна общност, включително 
към доброволците. Опитът и знанията на 

такова разнообразие от хора не е заплаха, а 

възможност за обогатяването на проекта. 

 

Основна задача в рамките на проект ABE 
Campus Virtual Adult Basic Education 

Communities In Europe беше създаването във 
всяка от страните-участнички СМЕСЕНИ 

КОМИСИИ, в които се включиха крайни 
потребители, преподавателски състав, 

отговорен за вземането на решения през 
времето на проекта. Участието в тези комисии 

не бе ограничено само до управляващите, 
комисиите имаха основна роля при 

оценяването и тестването на технологичните 
разработки и ресурси.  
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ  В ИКТ ПРИ 
БАЗИСНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ (БОВ) 

 

 Развиването на 

умения в ИКТ при 

БОВ беше 

идентифицирано 

като един от 

ключовите 

моменти, 

предразполагащи 

внедряването на 

дигитален софтуер 

и материали в 

центровете за БОВ. ИКТ могат да бъдат много полезни, 

но биха били  безпредметни, ако хората не умеят да си 

служат с тях. Освен това, на много преподаватели при 

БОВ липсват технологични умения, а обучаващите се 

често разполагат с малко знания, свързани с 

компютърните технологии. Нещо повече – налице е и 

недостиг на материали и средства при БОВ. 

 

 

БОВ трябва да следва две основни цели: 

 

Да развие у всекиго в нашата 

асоциация/организация дигитални/ компютър-
ни умения. Използването на нови приложения 

като например средствата за виртуално учене, 
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Интернет и проч., не би трябвало да е 
проблем за никого. Необходимо е да се 

предвиди по-продължителна фаза на 
обучение за развиване на компютърна/диги-

тална грамотност в нашите организации. 

 

Да превърне новия компютър и новите ИКТ-

средства в средства за обучение, които са 
използвани от преподавателите и 

обучаващите се като нормални инструменти за 
преподаване/обучение.  

 

Цели и характеристики на обучението в ИКТ 

Това е основен въпрос. Обучението в ИКТ е 
необходимо за всички обучаващи се и не би 

трябвало да се отнася само за някои експерти, 
професори, т.е. тези, които харесват 

материята. Обучението в ИКТ трябва да бъде 
неделима част от центровете за обучение на    

възрасни.  

Обучението в ИКТ трябва да бъде насочено и 
приложимо към потребителите - посредством 

адаптирани материали, на познат/достъпен 
език, по график, съобразен с нуждите на 

потребителите.  
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Необходима е приспособимост в 

организацията, която да позволи 
разнообразието на програмите за учене и 

предвидените дейности, възможността те да 
бъдат усвоявани в клас с компютър и по 

групи, в компютърната зала на училището, в 
рамките на индивидуални часове, по време на 

интензивни еднодневни или едноседмични 
курсове, и т.н.  

Практическо обучение. Обучението в ИКТ 
трябва да бъде ориентирано към практиката, 

ето защо организацията трябва да отдели 
достатъчно ресурси за осъществяването му.  

Непрекъснато (продължаващо) обучение. 
Обучението в ИКТ не трябва да се провежда 

само в началото. Обучаващите се имат нужда 

от възможности за практикуване на наученото 
и за решаване на казуси по време на целия 

процес на обучение.  

Смяна на роли. Преподавателите губят своята 

роля на главно действащо лице и е 
необходимо да възприемат друга роля, да 

направят учебната среда динамична. Те не са 
единственият източник на знания. Трябва да 

се взема предвид знанието, което всички хора 
предоставят. Всички решения, засягащи 

групата, трябва да бъздат вземани с помощта 
на дискусии и консенсус. 
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Например в проекта ABE Campus Virtual Adult Basic 

Education Communities In Europe обучението се 

извършва чрез формиране на групи от различни 

типове обучаващи се с различни компютърни умения: 

- 1-ва група: екип от хора, обучени от 

лидера по проекта и настойника 

- 2-ра група: екип от хора, обучени от 

преподавател/учител 

- 3-та група: екип от хора, обучни от 

участници в проекта 

Групите трябва да са взаимносвързани като 

учителят/преподавателят/модераторът трябва да 

упражни контрол на определен етап от работата. 
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Използване на методи за обучение с активна 

роля на 
участниците в 

обучението в 
ИКТ 

Стопяването на 
разграниченият

а и идеята, че 
всеки в 

групата/инстит
уцията може да 

сподели 

знанията си, 
повишава взаимодействието учител - ученик в 

сравнение с традиционното двустранно 
отношение, това подобрява и ускорява 

процеса на учене.  

 

Учениците стават актьори и продуценти на 
своето обучение, а не просто консуматори на 

дигитални продукти. Това засилва процеса на 
учене в два фундаментални аспекта: 

мотивация и възприятие. Благодарение на тях 
учениците лесно се научават да споделят и 

обменят знания извън пределите на центъра, 
в личния си живот - по този начин се 

превръщат в учащи се за цял живот.  
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Тази методология се счита за една от най-

добрите в процеса на преподаване в областта 
на ИКТ, тъй като подкрепата от групата 

ускорява преодоляването на първоначалните 

страхове и притеснения, свъразни с 
изучаването на ИКТ, което е непреодолима 

бариера за много хора, оставащи без знания в 
тази област поради страха си да докоснат 

компютъра.  
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ВИРТУАЛНА СРЕДА ПРИ БАЗИСНОТО 

ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ 

 

Дефиниция на средата за виртуално обучение 
при БОВ 

 Средата за 
виртуално 

учене може да 
бъде 

дефинирана 
накратко като 

пространство 
за виртуално 

или групово 
обучение, до 

което имаме 

достъп от всеки компютър с Интернет-връзка.   

Много е важно  да се отбележи, че тази среда 

е пространство, което представлява нашата 
образователна организация, затова е от 

особено значение фактът, че тази среда ни 
дава възможност да учим, да участваме, да 

управляваме, да дадем живот на всичко, което 
създаваме и организираме, “лице в лице” 

(face-to-face). Това трябва да ни позволи: 

 

да знаем какво правим и какво ще правим в 
нашата организация. 
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да участваме в управлението и организацията 
на нашата институция. 

да общуваме с други хора, които подпомагат 
организацията. 

да се учим от образователните материали, 

изготвени и подбрани от преподавателите по 
материята, както и от учениците. 

 

Основни характеристики, необходими за 

средата на виртуално обучение при БОВ 

От нашата работа и проучвания по проекта 

ABE Campus Virtual Adult Basic Education 
Communities In Europe стигнахме до някои 

изводи за изискванията на средата за 
виртуално обучение при БОВ. 

 

Най-важните елементи от концепцията и 

използването на средата за виртуално 
обучение при БОВ трябва да включват: 

 

… Средата за виртуално обучение трябва да 
отговаря на нуждите, изразени от участниците 

в БОВ. Зрелите/възрастните хора, които се 
обучават, са група със свои характеристики и 

нужди към момента на създаване на 
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виртуалната среда. Пример за тези конкретни 

нужди е размерът на буквите. Важно е 
виртуалната среда да предлага достатъчно 

големи букви във връзка със зрителните 
трудности на по-възрастните хора да четат с 

лекота от монитора. 

 

… Средата за виртуално обучение няма да 
поставя бариери пред никого. Центровете за 

обучение на възрастни могат да предложат 
многообразно начално образование по ИКТ, 

което въпреки всичко да не помага за 
преодоляване “страха” от ИКТ. Поради тази 

причина началното образование в ИКТ и 
използване на средата за виртуално обучение 

трябва да бъде приоритет в центровете чрез 

реазлизиране на дейности, осигуряващи 
достъпа на всички хора до виртуалната среда, 

каквото и да е тяхното начално обучение. 

 

Средата за виртуално обучение трябва да 
насърчава ученето чрез сътрудничество 

между различните агенти от образователната 
общност. Практики, които могат да послужат 

за пример: създаване на форум за учениците, 
работещи в областта на науката и езиците, за 

да могат да си помагат едни други взаимно; 
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или създаването на комисии от участници за 
работа и задълбочаване в разни теми. 

Използване на непрекъснати педагогически 
методологии в комбинираното обучение. Един 

от най-големите страхове, съпътстващи 

виртуалното обучение при зрелите хора, е 
онлайн-класовете да не заменят 

традиционните класове. Много от участниците 
повдигнаха този въпрос при реализирането на 

средата за виртуално обучение в техните 
центрове. Ето защо е важно при БОВ да се 

допълват материалите, съдържанието, 
традиционното обучение и т.н. с виртуалните 

такива, и обратно. Освен нуждата от 
подобряване и повишаване на 

инструменталното обучение и поддържане на 
ефективност в системата на виртуалното 

обучение, много важно е да се създаде и 
социалната атмосфера, която може да се 

наблюдава в организациите за обучение на 

възрастни. 

Използването на средата за виртуално 

обучение и съдържанието й зависи от 
възможностите на всяка образователна 

организация. Всеки център за БОВ трябва да 
подготви и планира използването на среда за 

виртуално обучение с цел да отговори на 
конкретни потребности. Когато такава среда 
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се прилага в организация за БОВ, важно е да 

се определи и одобри неин специфичен 
модел. Необходимо е да се отдели време за 

подбор на разделите и групите, на 
структурата, характеристиките за достъп, 

инструментите за всяка група, и т.н. 

Една такава среда трябва да определи 

раздели за: 

обучение и учене; 

участие, подпомагащо създаването на 
виртуални общности - хора, желаещи да 

работят заедно, да обсъждат и решават 
въпроси по темите и плана на центъра. Един 

такъв пример би бил общо пространство, 
където съответната комисия организира 

празненствата на центъра. Друг пример би 

бил пространство за администрацията на 
центровете, където да се намират материали 

за управлението, протоколи от срещи или 
друга информация, достъпна за всички 

участници;  

работата на екипите по проекта: повечето 

центрове/училища за обучение на възрастни 
са финансирани от обществени и частни 

проекти; ето защо, кампусът също трябва да 
гарантира пространства за работа на екипите, 

занимаващи се с проекти; 
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Учебните стаи: където всеки може да намери 
всякакви документи и материали, 

публикувани в рамките на кампуса. По този 
начин обучаващите се на начално ниво имат 

достъп до всички други материали - например 

такива свързани с компютърната грамотност - 
и са мотивирани да учат. 

Администрация и управление: регистрационна 
система за управление на ученето, ръководен 

орган от участници, от обучаващ персонал и 
доброволци, график, кутия за предложения, и 

т.н. 

Участниците в средата за виртуално обучение 

трябва във всеки един момент да контролират 
обучението си и опита си. Това изисква силна 

подкрепа от преподавателите, особено в 
началните етапи на обучението по 

компютърна/дигитална грамотност. Освен това 
се препоръчва и наличие на физическо 

пространство с компютри за обществено 

ползване в центровете за БОВ и, ако е 
възможно, да има и някой, който да помага на 

участниците в технологичното им обучение. 

Средата за виртуално обучение, както и 

дигиталните материали, създадени за БОВ, би 
трябвало да позволяват безплатно обучение, 

така че всички центрове, които желаят, не 
само да могат да се ползват от предимствата, 
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но и да могат да допринасят за бъдещи 

подобрения (развитие на софтуера, 
локализации и т.н.) и да обменят ресурси с 

други организации за БОВ. 
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 РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УЧЕБНИ 
МАТЕРИАЛИ 

 

Има само 

няколко 

програми, 
адресирани към 

хора без 
никакви 

познания в ИКТ. 
Ето защо 

училищата за 
БОВ не само 

трябва да 
разработят свои материали, но и да се 

снабдят с дигитални ресурси и инструменти, 
ако желаят да внедрят ИКТ в ежедневната си 

практика. 

 

Основни принципи за дигитализацията на 

учебния материал при БОВ 

 

От разсъжденията на участниците и 
специалистите в проекта ABE Campus Virtual 

Adult Basic Education Communities In Europe 
успяхме да създадем солидни и ясни 

критерии, които да направляват 
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изработването на дигитални учебни 

материали за нововъзникналото БОВ. Ето най-
важните от тях: 

Атрактивност. Преди всичко дигиталните 
учебни материали трябва да мотивират, те 

трябва да отговарят на образователните 
потребности на обучаващите се. Второ, важен 

е и дизайнът. От значение са нагледните 
материали и подходящите цветове, когато се 

работи с компютър. 

Език и опростен дизайн. Участниците в БОВ 

подчертават, че желаят учебни материали, 
които са много лесни за разбиране, което 

само по себе си се отнася не само за 
съдържанието, но и за речника, свързан с 

навигацията и  използваемостта на 

програмата, например бутон “return” (“назад”) 
е лесно разбираем за един IT-експерт или за 

някой, който работи с компютри, но в същото 
време  е неразбираем за зрелия/възрастен 

човек в начална фаза на обучение. Ето защо 
дигиталните учебни материали трябва да 

бъдат създадени за хора без предварителни 
познания в ИКТ, така че да не са необходими 

много инструкции. 

Приспособимост. Полезно е да се разработят 

материали и програми с различно ниво на 
приспособимост, материали с теоретична и 

практическа част и възможности за 
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потребителите да записват (“свалят”) 
файлове, да ги принтират и да ги четат. 

Интуитивна навигация. БОВ трябва да 
използва технологии за по-голяма 

самостоятелност на обучаващите се в процеса 

на тяхното обучение, тъй като 
зрелитевъзрастните обучаващи се са способни 

да решават и да управляват ученето си. 
Поради тази причина участниците трябва да 

умеят с лекота да търсят и намират 
материали, без нужда от помощ. Материалите 

трябва да бъдат добре организирани, лесно 
откриваеми, а навигацията да е интуитивна.  

 

Ползата от прилагането на методи за активна 

роля на участниците в процеса на 
дигитализиране на учебните материали 

Основен извод от проекта ABE Campus е 
фактът, че прилагането на методология, 

насърчаваща участието на обучаващите се в 

процеса на създаване на дигиталните учебни 
материали гарантира много по-добра 

ползваемост на последните за крайните 
потребители.  

Участието на обучаващите се е голямо 
предимство за техническия персонал, стоящ в 

самото начало на процеса, който нанася 
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корекции за подобряване качеството на 

продукта без никакви колебания, следвайки 
потребностите на групата.  

По-нататък ползвателят се научава да 
изменя/поправя материала или да го 

доусъвършенства. Дигиталните учебни 
материали и софтуер, създадени по 

методологията на активното участие, са 
съдържателни и лесно разбираеми за 

участниците в БОВ. Към всичко това можем да 
добавим, че методологията на участието 

насърчава солидарността - по-лесно се учи, 
когато този процес е споделен с други 

обучаващи се от БОВ. 

Друг много важен резултат за БОВ е, че 

разсъжденията на потребителите и 

включването на техните мнения в процеса на 
развитие и обучение позволяват да се 

извлекат критерии за използването и 
създаването на дигитални учебни материали, 

които могат да бъдат база за изработване на 
препоръки за качествено обучение в ИКТ при 

БОВ. 
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
НА ВЪЗРАСТНИ 

 

Организациите 

за БОВ, които 

планират да 
приложат новите 

технологии при 
обучението, се 

изправят пред 
голямо 

предизвикателст
во, тъй като 

процесите на 
учене и преподаване също трябва да бъдат 

адаптирани. Поради тази причина 
разработването на необходимите средства 

каквато е средата за виртуално обучение в 
БОВ трябва да бъде придружено от 

непрекъснати разяснения относно 

представянето им и прилагането им в 
обучителните центрове. 

Представянето и прилагането изискват 
следните дейности 

Информиране и обучение. Най-важното е 
цялата образователна общност да познава и 

да се научи как да използва ИКТ или новите 
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средства, които ще се внедрят в съответния 

обучителен център. Всеки трябва да е наясно 
с това, както и хората, които се самообучават. 

Това включва дейности от всякакъв род - 
използването на средствата в клас или от 

представянето им в училищата и 
организирането на дни, седмици за 

запознанство, и т.н., до създаване на 
специфични тренинг-сесии за обучение как да 

се използват програмите. 

Възприятие. Този процес представлява едно 

по-задълбочено ниво на обвързване, което 
трябва да се приеме от цялата образователна 

общност. Тя трябва да бъде убедена в ползата 
и значимостта на новите средства за 

обучение. Възприятието се постига при 

използването на методология на активно 
участие, включваща всички хора от общността 

- преподаватели, доброволци, ученици и т.н. 
Те трябва да участват във всички аспекти на 

процеса на внедряване: вземането на 
решения, дизайн, създаването, обучението и 

разпространението на тези нови технологии, 
които училището ще използва. Включването 

на всички заинтересовани лица прави по-
лесно внедряването на новите технологии и 

процеси, тъй като показва значението, което 
новите технологии имат за центъра, за 

обучението и за личностното развитие на 
всеки участник. 
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Трансфер към следващата общност: 
Наблюденията по проекта АВЕ Campus сочат, 

че когато участниците възприемат новостите и 
развитието, те осъзнават важността от 

разширяването на проекта извън рамките на 

училището. Участниците са осъзнали ползата 
от новите средства, допринесли за множество 

нововъведения в центъра, и желаят да ги 
споделят с други центрове и общности. 

Създаване на мрежи. Желанието на част от 
центровете да създадат връзки и  да работят с 

други институции или страни е следствие от 
възприятието. Забелязва се желание за 

разширяване на проекта. Участниците в 
образователната общност осъзнават, че за да 

продължат процесите на обучение и 
нововъведения, е необходимо те да бъдат 

споделени с други организации в същата 
ситуация. 

Представянето и разпространението на информация трябва да са 

съобразени с всеки един обучителен център. Важно е да се изработи 

план за разпространяване на инфромацията още в самото начало на 

проекта. Включването на потребителите в този процес предполага 

дисеминация извън пределите на центъра и помага за възприятието 

при БОВ. 
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МНЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Коментарите на участниците в проекта ABE 
Campus Virtual Adult Basic Education 

Communities In Europe показват колко е важно 
да се продължи работата по създаване на 

методологии и инструменти, съответстващи на 

потребностите на участниците и приобщаващи 
ги към дигиталния свят, в който живеем”. 

 

“ Кампусът е много необходим ресурс за 

училищата, тъй като позволява на всички да 
имат достъп до новите технологии и 

пространство, където да се учат". 

 

Образованието и обучението са необходими за 
социализирането, активно гражданско общество, 
личностната и професионална реализация, 
приспособимост и по-добри възможности на 
трудовия пазар... Би трябвало да ни позволи 
усвояването на знания за активно участие в 
информационното общество и реализиране на 
трудовия пазар   

 

Резолюция на Съвета на Европейския Съюз, 27 юни 

2002 г. за непрекъснатото образование (2002/C 163/01) 
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"Кампусът трябва да работи добре за 
училището и учениците, участниците  могат 

да представят работите си и да ги изпращат от 
вкъщи. Много е полезно, ние в кампуса 

изпратихме много работи, а също и сложихме 

предупреждения, голямата разлика е, че 
имаме достъп от вкъщи”. 

 

"За мен е полезно, тъй като когато вляза там, 

аз научавам кое след кое следва, иначе 
трябва да си нося календара/графика в джоба 

цял ден. Начинаещите могат да се възползват 
от кампуса. За тях той е полезен с това, че ги 

въвежда в днешния свят и вярвам, че им дава 
много повече упражнения за ума, работата с 

компютър е като игра и те я харесват, защото 
обичат новите неща". 

 

“Това, което разбрахме в многогодишната си 

работа с онлайн ученици, е факта, че те все 

още имат нужда от физическо място за срещи, 
обучението и емоционалната връзка са много 

важни за ентусиазирането на хората за 
опознаване на ИКТ и за виртуалното обучение 

(e-learning) по принцип”. 





 
    


