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Training teachers for creating e – learning instructional resources: The paper introduces 

instructional design course that is specifically designed for teachers. The tutorial includes specific 

instructional design strategies for using Flash to present information to the learner and specific strategies for 

interacting with the learner. It also cover the most useful Flash techniques for building this type of e - 

learning. With the knowledge of the tools and techniques presented in this course, teachers will be well 

aware of creating effective e - instruction. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Внедряването на новите информационни технологии в образованието води до 

появата на нови методи на обучение, основаващи се на електронни средства за 

обработка и представяне на информацията. Появяването на мощни компютърни 

мултимедийни системи и интерактивни компютърни програми става основа за 

интензивното развитие на електронното обучение [2]. 

Въпреки разнообразните информационни и компютърни технологии, 

използвани в учебния процес, трябва да се отбележи, че качеството на обучението 

зависи преди всичко от учебния материал, начина на представянето му и 

организацията на учебния процес.  

Внедряването на компютърните и мултимедийните средства в учебния процес 

не само освобождава преподавателя от рутинна работа в организацията на учебния 

процес, но и дава възможност да се създаде богат справочен и илюстративен 

материал, представен в най – разнообразен вид: текст, графика, анимация, звукови 

и видео елементи [3].  

Предимство на електронните средства за обучение е, че обучаемите могат да 

се обучават и упражняват навсякъде и по всяко време [4]. Те не могат да заместят 

преподавателя, но могат да се използват като допълнително помощно средство по 

време на преподаване и учене. Формата, която се избира зависи от 

характеристиките на учебното съдържание. По този начин може успешно да се 

съчетаят стандартния начин на преподаване и този с използване на електронни 

образователни средства с цел по - осъзнато, бързо и трайно овладяване на 

необходимите знания и успешното им прилагане.  

 

МОДЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ 

1. Същност на модела за създаване на електронни образователни ресурси 

Целта на описания модел е подпомагане на бъдещи учители при планиране и 

разработване на електронни обучаващи ресурси. Създаването на електронни 

учебни материали е процес, в който информацията се систематизира, категоризира 

и организира с цел улесняване овладяването на знания и придобиването на умения 

от обучаемите. 

Обучението съдържа изучаване на техники за създаване на образователни 

ресурси, които са насочени към използване предимствата на електронното 

обучение. Тези техники са организирани в три части: планиране, представяне и 

практикуване. Всички обучаващи материали, които се създават изискват внимателно 

предварително планиране, което води до избор на стратегии за поднасяне на 

учебното съдържание и изпълнение на учебни дейности.  
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Стратегиите, които се използват са съобразени със структурата на човешката 

памет – сетивна, работна и дългосрочна. Тези функции са директно свързани с 

елементите на учене – факти, понятия, принципи и процедури.  

Това, което е нужно при обучение на ученици е използване на стратегии за 

насърчаване не само да работят с информацията, но и да я разбират, по време на 

учене, да участват активно в процеса на интегриране и асимилиране на новото 

съдържание и да изпълняват практически дейности.  

Описаният в статията модел съдържа 3 етапа: планиране, представяне и 

практикуване. Във фазата на планиране се решава какво ще се преподава. Във 

фазата на представяне се определя как ще се покаже учебното съдържание на 

обучаемите, а фазата на практикуване се предоставя възможност на учащите да 

използват наученото на практика. Идеята на използвания модел е създаване на 

електронни образователни ресурси, в които обучаемите участват активно в 

ефективен, ефикасен и интересен учебен процес.  

Оценяване

и

преразглеждане

�

Фигура 1. Модел за създаване на електронни образователни ресурси [7] 

Етап 1 Планиране 

Планирането е процес на систематизиране на дейностите по разработване, 

така че всички решения да са съобразени помежду си. То се състои от няколко етапа 

(Фигура 1): анализиране на нуждите, определяне на задачите, определяне на 

целите, класифициране на целите и създаване на тест. Тези етапи определят и 

следващите два – представяне и практикуване, които включват привличане на 

вниманието, управление на когнитивното натоварване и управление на структурите 

от знания. Оценяването не е поставено в отделна фаза защото се извършва 

постоянно през целия процес. То съдържа два компонента: оценяване на обучаемия 

и оценяване и преразглеждане на учебните материали.  

Анализиране на нуждите и определяне на задачите – първите два етапа от 

планирането е да се определи към какви проблеми трябва да бъде насочено 

преподаването и какви задачи трябва да се решат за задоволяване на нуждите и 

решаване на тези проблеми. 

Определяне на целите – на този етап се създават целите на обучението. Те 

представляват детайлно описание за това какво ще знае и ще може да прави 

обучаемия в края на обучението. Стратегиите за преподаване са директно свързани 

с целите, затова те неможе да бъдат дискутирани без да се определи ясно какво се 

очаква от учениците.  

Класифициране на целите – след като са определени целите на обучението, 

те трябва да се класифицират. Това позволява да се работи с тях като с клас – 

поредица от цели с общи характеристики. За категоризиране може да се използва 
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системата на Merill [6], която е базирана на когнитивния аспект на интелектуалните 

умения. Той предлага разделяне на целите на обучението с използване на 

термините: факти, концепции, принципи и процедури.  

Тук е важно да се посочи, че избраната класификация за целите на обучението 

води до поредица избори на стратегии за преподаване, от които се очаква да бъдат 

успешни. Това е важен етап защото ученето е тясно свързано с тези стратегии [5]. 

Създаване на тест – последната стъпка от фазата на планиране е създаване 

на въпроси за тест, които трябва да са ясно свързани с целите на обучението.  

Етап 2 Представяне 

На този етап учебното съдържание се представя на обучаемите. Информацията 

трябва да е ясна и недвусмислена, а начина на представяне – правилен и подходящ 

за аудиторията.  

Определянето на начина за представяне е процес на вземане на решение как 

да се покаже информацията, така че да е съобразена със структурите на сетивната, 

работната и дългосрочната памет. Самото представяне подпомага за по – лесното 

разбиране на учебния материал. Затова е от особено важно значение да се 

познават възможностите и характеристиките на средата за разработка, която ще се 

използва за да се избере най – подходящата стратегия за общуване с обучаемите 

посредством тази среда.  

Среда за разработка – това са средствата, с които информацията се съхранява, 

разпространява и показва. Тя включва няколко компонента: механизъм (физическата 

технология на средата – Интернет, мултимедиен проектор, компютър и др.), 

модалност (метод на представяне – текст, изображения, видео, звук, анимация, 

виртуална реалност и др.) и ниво на абстракция (ниво на реализъм, което е 

необходимо за постигане на целите). При представяне на информация на 

обучаемите трябва да се вземат решения относно тези три компонента.  

Привличане на вниманието 

Важна част от процеса на преподаване е преподавателят да реши как да 

привлече вниманието на обучаемите, как да ги подпомогне в когнитивните процеси и 

как да улесни усвояването на новото учебно съдържание и съхранението му в 

структурите на дългосрочната памет. Вниманието на учениците трябва да се 

насочва към материала, който се разглежда във всеки един момент. Това може да 

се постигне чрез: съобщаване на целите на обучението, съобщаване на 

класификацията на тези цели и наблягане на важни аспекти от представянето.  

Когнитивно натоварване 

Друга важна част от процеса на преподаване е преподавателят да използва 

стратегия за намаляване на когнитивното натоварване чрез намаляване на броя на 

използваните елементи (когато е възможно). Това може да стане по няколко начина: 

премахване на ненужната информация, разделяне на учебното съдържание на 

малки части, насърчаване на обучаемите да категоризират и групират отделни 

елементи, осигуряване на интерфейс с ясна организация на учебното съдържание, в 

което обучаемите лесно се ориентират и бързо намират необходимата информация.  

Управление на структурите от знания 

За да е успешно ученето, съдържанието трябва да бъде съхранени в 

структурите на дългосрочната памет. Това може да се постигне чрез демонстриране 

как определен учебен материал е свързан с останалия: използване на понятийна 

карта за представяне на структурата учебното съдържание, установяване на 

предварителните знания, осигуряване на голямо разнообразие от примери.  

Етап 3 Практикуване 

Ефективното обучение трябва да: представя информация, осигурява 

възможност за практикуване и осигурява подходяща обратна връзка [8]. При 

представяне на учебно съдържание на обучаемите е от особено важно значение да 

се обърне внимание на премахване на ненужната информация от учебното 
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съдържание, насочване на съдържанието към поставените цели и осигуряване на 

възможност за демонстриране на разбиране от страна на учениците. Те трябва да 

покажат, че не само са разбрали новата информация, но и са я интегрирали в своите 

когнитивни структури.  

При определяне на последователността от учебни дейности е необходимо да 

се оцени всяка една от тях от тях на базата на резултатите, които ще се получат. 

Целта е да се избере последователността, която е максимално ефективна, 

ефикасна, привлекателна за обучаемите и съобразена с техните предварителна 

знания и умения.  

Учебните дейности може да включват осигуряване на помощ и предоставяне на 

насоки от страна на преподавателя. Тази идея е заложена в теорията на Vygotsky за 

„зона на най – близкото развитие“, според която на човек е присъщо да работи само 

в зоната на актуалното си развитие, т.е. с информация, която е добре позната 

(всичко, което знаем и можем). Зоната на близкото развитие включва всичко онова, с 

което не можем да се справим сами, но може да преодолеем трудностите с нечия 

подкрепа (знаем, но не можем). В зоната на далечното развитие се намира всичко 

онова, с което в бъдеще ще можем да се справим, но още е непосилно да се 

достигне, дори и с подкрепа [1]. 

Дейностите по практикуване представляват поредица задачи, които обучаемите 

изпълняват. Целта на фазата на представяне е подпомагане с цел улесняване на 

ученето. Целта на тази фаза, обаче, е точно обратна – в учебните дейности трябва 

постепенно да се премахва помощта от страна на преподавателя докато обучаемите 

започнат да се справят сами. Учебните дейности трябва да съдържат задачи, които 

да управляват следните променливи: модалност, обхват, дейности на обучаемия и 

помощ.  

При планиране на дейностите трябва да се вземат решения относно следните 

четири компонента: 

Привличане на вниманието 

За привличане на вниманието на обучаемите трябва да се има предвид 

модалността. Това е начина на представяне на дейностите – с използване на текст, 

звук, видео, анимация и др. или комбинация от тях.  

Когнитивно натоварване 

За управление на когнитивното натоварване трябва да се има предвид обхвата. 

Той е свързан с размера на задачите за изпълнение. Всяка задача може да бъде 

комбинирана с други или разделена на подзадачи.  

Друг метод за управление на когнитивното натоварване е да се има предвид 

типа на дейностите, които се изисква обучаемия да изпълнява. Освен представяне 

на учебно съдържание по различни методи, преподавателят може да изиска от 

обучаемите да работят по различни начини (да посочват, да избират или създават 

решения), които предоставят различно ниво на когнитивно натоварване.  

Управление на структурите от знания 

За да са насочени дейностите към подпомагане на обучаемите за интегриране 

на учебното съдържание в техните структури на дългосрочната памет трябва да се 

има предвид степента на помощ, която им се осигурява. В началото може да се 

осигуряват насоки, подсказки и съвети под различни форми с цел успешно 

завършване на поставената задача. Целта е, обаче, постепенно намаляване на 

помощта до пълното й премахване.  

2. Среда за разработка 

Като инструмент за разработка е избрана средата на Flash. Това е средство, 

което позволява създаване на интерактивни електронни образователни ресурси 

чрез прилагане на специфични стратегии. Учебното съдържание може да се 

представи чрез текст, звук, видео или анимация, а важна част е получаването на 

непосредствена обратна връзка. Предимство на Flash като софтуерен продукт, е че 
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е лесен за научаване и използване и е достатъчно мощен за създаване на сложни 

проекти. Част от разглежданите теми включват: 

� Въведение в средата на Flash – представяне и разглеждане на интерфейса; 

� За постигане на яснота и професионализъм в приложенията е важно да се 

познават средствата за рисуване. Те се използват за представяне на 

информация на обучаемите, за създаване на бутони или видео клипове; 

� Копиране, поставяне, модифициране и редактиране на графични елементи, 

използване на рулери, мрежи и функции за подравняване и позициониране на 

елементите на екрана; 

� Използване функцията на инструмента „Линия“, който се използва за 

посочване и насочване вниманието на обучаемите към важни части от екрана. 

� Създаване на динамичен текст, използване на символи; 

� Създаване на анимации, използване на звук за осигуряване на обратна 

връзка; 

� Използване на средствата на Flash за създаване на тестове – въпроси за 

попълване на празно поле, въпроси множествен избор, въпроси от тип 

„вярно“, „грешно“ и осигуряване на незабавна обратна връзка; 

� и .др. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Електронното обучение по своята същност е интегриране на технически умения 

и умения за дизайн. Описания в статията модел обхваща и двата типа и е насочена 

към учителите, които използват електронни образователни ресурси в процеса на 

обучение. Разгледани се етапите на планиране, разработване и генериране на 

такива ресурси в средата на Flash.  
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