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„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
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Дисертация 
 Тема: “ Изследвания на Виртуално образователно 

пространство в средното училище”

 Мотиви за избор на темата:
 Мотивите да се занимаваме с тази тематика са обобщени в 

следните групи:
 Образователни мотиви;
 Актуалното състояние на системите за електронно 

обучение;
 Необходимост от по-добра интеграция;
 Промяна същността на Интернет.



Цел на дисертацията
 Основна цел:

 Изследване на възможностите за създаване на виртуално
образователно пространство, ползващо електронни средства за
подпомагане организирането и провеждането на различни форми на
обучение в средното училище – поддръжка на традиционната
класно-урочна форма, смесено обучение, електронно и
дистанционно обуение.

 В рамките на дисертационния труд се изследват различни аспекти за
персонализирана доставка на електронно съдържание и
образователни услуги (електронно тестване, електронни уроци,
тестови игри, персонални календари), съобразени с поставените
педагогически цели.

 Във виртуалното пространство се търсят също форми за
стимулиране креативното мислене и действие на учениците по
време на учебния процес.

 Изследване възможностите на DeLC инфраструктурата за
разработване на пространството за електронно обучение за средното
училище.



Задачи 
 Изследване и анализ на представените в специализираната 

литература виртуални образователни среди и пространства.
 Разработване на обща концепция и архитектура на 

виртуалното образователно пространство.
 Моделиране и частично прототипиране на виртуално 

образователно пространство за средното училище. 
 Разработване на концепция за персонализиране на 

виртуалното пространство в зависимост със специфичните 
особености на отделните ученици за постигане на 
заложените педагогически и учебни цели.

 Изследване на креативното мислене и действие на 
учениците.

 Апробация в конкретно средно училище.



Обобщение на резултатите
 Разработена е работна структура на дисертацията и първа 

версия на съдържанието :
Първа част: Основи

 Първа глава: Въведение
 Втора глава: Състояние на проблематиката
 Трета глава: Цел и задачи

Втора част: Виртуално образователно пространство
 Четвърта глава: Дефиниция на пространството
 Пета глава: Моделиране на пространството
 Шеста глава: Архитектура на пространството
 Седма глава: Формално представяне на пространството

Трета част: Прототипиране на пространството
 Осма глава: Въведение
 Девета глава: Образователен портал
 Десета глава: Игрово-базирано обучение
 Единадесета глава: Изследване на креативното поведение на учениците

Заключение



Обобщение на резултатите
 Концепция на Виртуално образователно пространство
• Пространството представя единна контекстно зависима среда, в която 

се осъществява ефективен, подпомаган от съвременни информационни 
и комуникациони технологии учебен процес;

• Всички елементи в него са равнопоставени – учебно съдържание, 
услуги, агенти, учител, ученик, и администратори;

• Глобални атрибути на пространството – модус, време;

 Модел на Виртуално образователно пространство
• Подход за моделиране:
1) Сценарии – класическа, смесена и виртуална форма.
2) Моделиране на сценариите чрез UML. 
3) Формализиране чрез CS – Flow.



Обобщение на резултатите
 Прототипиране  на пространството

 Изследваме възможностите на DeLC за изграждане на пространството
 Реинженерингов процес:

 Разбиване изходната архитектурата (университетската DeLC) на отделни 
компоненти;

 Разработване на целевата архитектура (на пространството);
 Интегриране в целевата архитектура на компоненти без промяна;
 Интегриране в целевата архитектура на модифицирани компоненти;
 Разширяване на целевата архитектура с нови компоненти
 напр.,  игрово-базирано обучение, модул за креативност.

 Апробацията на пространството
 Електронно оценяване;
 Електронни уроци;
 Образователни игри;
 Модул за креативност.



Благодаря за вниманието!



Образователни мотиви
 С нарастване на научната информация непрекъснатото обучение придобива 

голямо значение за успеха на всеки индивид. Развитието на 
информационните и комуникационни технологии променя стила на работа, 
общуване и начина на придобиване на разнообразни компетенциии.

 Бързото остаряване на професионалните знания изисква да се развива 
познавателната активност на учащите и да се създават умения за 
самостоятелно попълване на знанията от всяко място и по-всяко време;

 Различните стилове и темп на учене, индивидуалните интереси и 
различната мотивация, личните търсения и творчество;

 Възможности за преодоляване на някой недостатъци на установените 
учебни практики:

• недостиг на време и атрактивност;
• лошо онагледяване и претовареност;
• липса на съзнателна самостоятелна дейност и бърза обратна връзка;
• страх от грешки и не поемане на риск;
• частично прилагане на еврестичния  подход;



Актуалното състояние на системите за 
електронно обучение
 Анализът показва, че в последните 20-25 години за разработване 

на такива системи са вложени огромни средства, а резултатът е 
незадоволителен;

 Детайлно се анализират причините за това състояние и една 
основна причина е изграждането на екипи от два вида:
I. Съставени от теоретици – липсва практически поглед върху 

реалния образователен процес 
II. Съставени от практици  - липсват теоретични модели и 

обобщения
 Конструктивният подход посочва решение на проблема чрез:
 Формиране на смесени екипи

 Участие в екипа на DeLC към ПУ



Необходимост от по-добра интеграция
 Незадоволителните резултати се дължат и на това, че 

системите не се интегрират по-един естествен начин в 
условията на реален учебен процес;

 Съществува ясно изразена граница между реалния свят и 
виртуалния;

 Необходими специализирани интерфейси за работа с тях, 
за които е необходима специализирана подготовка и често 
те не са разбираеми за учители и ученици.



Промяна същността на Интернет
 В последните години с бързи темпове се променя 

същността на Интенет;
 От мрежа на взаимно свързани компютри се превръща 

в “мрежа на неща“ (internet of things)
 т.е. като равнопоставени елементи на мрежата могат да се 

включват различни предмети от заобикалящия ни свят, като 
напр. домакински уреди, инструменти и машини.  


