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Заглавие  

Въведение CDI Univerzum е публична институция за образование за 
възрастни, създадена през 1957 г. Тя е основана от 
правителството на Република Словения с цел да доближи 
необходимите знания до хората през всички периоди от 
живота и по този начин да достигне идеята за учене през 
целия живот. През годините предлагането на 
образователни програми се разширява и днес в CDI 
Univerzum работят над 10 души от различни профили и 
си сътрудничи с над 100 външни експерти. 

Организацията предлага обучение за подобряване на 
общите и професионални компетентности на дадено 
лице за по-успешна интеграция на пазара на труда и в 
обществото. Нещо повече, тя също така предлага 
обучения на образователни институции, учители и 
участници за придобиване на дигитални умения, методи 
на обучение и ИКТ среда за обучение, както и класове и 
семинари за свободно време и личностно развитие. 

Услугите им се основават на високо ниво на качество и 
мотивация на служителите, целящи да осигурят 
синергията на всички заинтересовани страни. 

Експертизата се надгражда с непрекъснато обучение на 
служителите, фокус върху развитието, сътрудничество с 
местни, регионални, национални и международни 
проекти. 

На участниците се предоставя мотивираща и 
релаксираща учебна среда, подкрепена с използването на 
най-новите ИКТ технологии, широк спектър от формални 
и неформални умения и консултантски услуги. 

Тип на институцията Публична институция за образование за възрастни 

Използвана методология Пилотен проект Създаване на онлайн класни стаи 

През 2012/13 институцията започна с пилотен проект, 
озаглавен "Създаване на онлайн класни стаи". Преди това 
те не са имали електронни класни стаи, поради което е 
трябвало да преработят системата на смесено обучение, в 
която са искали да комбинират онлайн обучението с 
традиционното обучение. Планът им беше да изпробват 
системата в средни училищни програми и след това да 



продължат с други образователни програми. 

LMS за електронни класни стаи беше Moodle. 

Фази на подготовка на електронната класна стая: 

- подготовка на LMS среда; 

- подготовка на материали за електронна класна стая 
(Тема: Изкуството да танцуваш. Програма: 
Предучилищно образование); 

- тестване в електронна класна стая; 

- оценка. 

Подготовка на материали за онлайн класната стая: 

Материалът е подготвен от 3 души - информатик, човек, 
отговорен за организирането на образователни програми 
и учител, който вече използва Moodle в редовни 
училищни програми. 

Тестване в електронна класна стая: 

Приблизително 60 участници бяха включени в 
тестването. Ставаше въпрос за смесено обучение: 70% 
електронна класна стая и 30% присъствено. 

Оценка: 

Когато оценяват, те проверяват дали концепцията би 
била полезна и за други предмети или програми. Те 
стигнаха до заключението, че за всички средни 
училищни програми може да се разработи единна 
концепция за онлайн класни стаи. През следващата 
година те подготвиха концепция за електронни класни 
стаи за всички предмети в средните училищни програми, 
подготвиха обучение за всички учители в институцията 
как да използват електронната класна стая. Нещо повече, 
в началото на всяка учебна година те все още обучават 
всички нови участници как да използват електронната 
класна стая (3 пъти на един учебен час). 

През 2014/15 г. те всъщност започнаха да прилагат 
смесено обучение във всички средни училищни програми 
и всички предмети. Дори и днес връзката между онлайн и 
традиционното обучение остава 50:50 с изключение на 
някои предмети като готвенето. Електронните класни 
стаи са унифицирани, всички те имат една и съща 
концепция (заглавие, уводен поздрав, материали за 
различни глави или срещи), за да улеснят участниците в 
използването на електронните класни стаи. 

Днес електронните класни стаи се използват дори като 
част от неформалното образование. 



Тип преподавател Преподаватели в основни и средни училища, начално 
училище за възрастни, а също и в неформални програми. 

Те също така подготвят семинар за това как да използват 
електронната класна стая и електронните материали за 
всички нови учители. Имат подготвена онлайн класна 
стая за тях. Тъй като използват LMS Moodle, който се 
използва в много основни училища в Словения, 
учителите вече познават системата много добре. 

Използвани инструменти LMS = Moodle 

Тестове, задания, форуми, речници, Facebook - затворена 
група за публикуване на видеоклипове. 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

Основни предизвикателства: 

- Началото беше най-трудната част, тъй като трябваше да 
се създаде цялата система, както от техническа гледна 
точка, така и от гледна точка на това как да се създаде 
класната стая. Те започнаха без критерии или примери за 
добри практики. 

- Най-голямото предизвикателство днес е Moodle, тъй 
като често се надгражда и също така изисква 
надграждане на електронните класни стаи. 

- В началото някои учители не харесваха идеята и 
донякъде не бяха сигурни в подготовката на онлайн 
материали, тъй като тя беше безплатна. 

Ключови фактори за успех: 

- 2 ключови лица, които са ангажирани с електронното 
обучение, т.е. компютърен специалист за колеги, учители 
и участници, към които да могат да се обърнат, и 
професионалист, който помага да се подготвят онлайн 
материали; 

- при смесеното обучение трябва да се гарантира, че 
всички лица, които са част от процеса на електронно 
обучение, т.е. учители, участници и доставчици на 
обучение, са добре обучени за използването на 
електронна класна стая. 

Изводи и препоръки Независимо от факта, че нещата не бяха лесни в самото 
начало, упоритостта беше от голямо значение, тъй като 
смесеното обучение наистина има много предимства. 
Ученето, подготовката на материалите могат да се 
случват навсякъде и по всяко време със собствено темпо. 

Държава Словения 

Име на 
институцията/обучителната 
организация 

CDI Univerzum 



 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на 

авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която 
може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 


