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Заглавие Проектно базирано обучение във виртуална учебна 
среда 

Въведение Този пример се фокусира върху това как да приложим 
техниката на обучение, базирана на проекти, чрез 
използването на нови технологии и по-специално чрез 
наличните ресурси във виртуалната учебна среда. 

PBL има за цел да накара учениците да работят 
съвместно и активно да планират, разработват и 
оценяват проект, който има практическо приложение. 
Целите на интегрирането на PBL и VLE бяха да: а) 
насърчат учениците да учат активно и съвместно и б) да 
прилагат и оценяват използването на ИКТ, медиирано 
PBL. 

Тип на институцията Висше учебно заведение 

Използвана методология Проектно базирано обучение във виртуална учебна среда  

Тип преподавател Преподаватели във висши учебни заведения 

Използвани инструменти Виртуална учебна среда 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

В тази дейност бяха използвани инструменти за 
виртуална комуникация и взаимодействие във 
виртуална учебна среда заедно с образователни ресурси, 
съдържащи привлекателно, отворено съдържание, което 
насърчава критичното, сложно, дивергентно и творческо 
мислене. Целта беше насърчаване на непрекъснат 
обучителен процес чрез засилване на преподавателската 
работа прилагане на система за оценяване, която не е 
обвързана със съдържанието, а с придобиването на общи 
и специфични компетенции. 

В началото на учебната година преподавателите 
предложиха уводна сесия за целите на проекта и етапите 
на развитие, както и дидактическите и методологичните 
стратегии за неговото провеждане. Проектът беше 
разделен на четири етапа, с четири задачи и студентите 
бяха разделени на групи от 4-6 души. След това бяха 
разяснени инструментите, които ще бъдат използвани по 
време на процеса. 

В процеса на обучение преподавателят служи като опора, 
супервизор и водач в учебните процеси на студентите си. 
За да се постигне това, преди и след предаването на всяка 
задача се проведоха присъствени срещи. 

Изводи и препоръки Оценката на експеримента показа, че по-голямата част от 
студентите трайно участват и н присъствените и във 
виртуалните дейности. Уроците също дадоха 
изключително задоволителни резултати. 



За наблюдение на процеса преподавателите водеха 
дневници на класа, където отбелязваха всички 
наблюдения и инциденти, които са се случили или в 
класната стая, или в VLE. Освен това студентите бяха 
помолени да водят полеви дневници и да участват във 
форума, които бяха основните инструменти. 

Прилагането на виртуалната среда даде възможност за 
по-голяма адаптация на процеса на преподаване и учене, 
тъй като даде възможност на студентите да предприемат 
самостоятелно обучение според собствените си нужди и 
възможности. 
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