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Заглавие  

Въведение DOBA е частен университет в Марибор, Словения. 
Предлага различни програми за бакалавърска и 
следдипломна квалификация. Има и отдел за 
образование за възрастни, отдел за чужди езици. През 
2018 г. те празнуват 20-годишнината от онлайн 
обученията си. Те са най-известната образователна 
институция в Словения, предлагаща 100% онлайн 
обучение. 

Тип на институцията Частен университет 

Използвана методология DOBA прилага 100% онлайн обучения, които се основават 
на социално-конструктивисткия подход. Те надграждат 
взаимодействието между студенти, онлайн 
преподаватели и учители. Техните учебни програми са 
структурирани според курса. Студентите изучават 
предметите един след друг, а не едновременно. Фокусът е 
само върху един предмет, който, най-добре отговаря на 
нуждите на ученици. 

Обученията започват с двуседмичен подготвителен 
период, в който учениците разучават онлайн системата, 
която използват за електронното обучение и е-
стратегиите. След този период те са готови да учат 
онлайн. 

Една учебна единица трае една седмица. Студентите 
получават ясни инструкции, срокове, точно 
структурирани дейности, за да не се изгубят в хода на 
обучението си. Учениците са активни през цялото време, 
докато учителят работи във фонов режим. Той/тя 
подготвя инструкциите, източниците, учебните 
дейности, тестовете за самооценка, онлайн тестовете и 
действа като фасилитатор. Той/тя следи дискусиите, 
отговаря на въпроси във форуми, посочва на студентите 

силни страни/области за подобряване, води уебинари. 
Има 2-3 уебинара за учебен предмет. Уебинарите не са за 
лекции, а за дискусия на живо и пряко взаимодействие. 
Учителят може да назначи учениците в различни чат 
стаи в рамките на уебинара, където те да търсят решения 
и предложения. По-късно те се обединяват в една и съща 
онлайн стая, за да обсъдят своите предложения, мнения и 
т.н. 

Използват се следните методи: 

ФОРУМИ: дискусията във форума действа като основен 



инструмент за социално обучение (различни теми; 
темата е зададена или е по-свободна). Има повече нива на 
форума. Всеки може да види форумите. 

БЛОГОВЕ са частни или могат да бъдат видими за всички. 

ЧАТ СТАИТЕ са по-малко официални от форумите. 

Има индивидуални дейности, както и задължителни 
дейности в екип за по-сложни задачи. Целта на работата 
в екип е студентите да се научат как да работят в екип, да 
могат да делегират задачите, да определят срокове, да 
координират дейностите и т.н. 

Оценката е обобщаваща и формираща. Ключовият 
фактор е обратната връзка, която се дава за всяка 
ученическа дейност. Заключителният изпит е онлайн. 

Ключови хора в учебния процес: 

1. Учител 

2. Студент 

3. Онлайн асистент: грижи се за по-малка група ученици. 
Неговата/нейната задача е да мотивира, насърчава и 
посредничи. Това предотвратява отпадането на 
учениците. 

4. Академична подкрепа: организационна подкрепа, 
техническа подкрепа, финансова информационна 
подкрепа. 

Тип преподавател Директор на обучението 

Използвани инструменти Основната система: Blackboard Learn и нейните 
подсистеми (Blackboard Collaborate, Jammer ...) 

Други използвани системи: Office 365, Padlet, Safe Assign, 
Remote Proctor Respondus Lockdown Browser, Wiki 
технологии 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

Ключови фактори за успех: 

- Ясен и обмислен подход към целия процес: всяка стъпка 
в процеса се планира в съответствие с нуждите на 
целевата група 

- Постоянна подкрепа на обучаващия се. Подкрепата за 
учащите трябва да присъства през цялото време, тъй 
като това е от решаващо значение за предотвратяване на 
отпадането на учениците. 

- Обучени учители: решаваща е настройката, смяната на 
фокуса 

Основни предизвикателства: 

- Бърза поява на нови технологии: проследяване на 
новостите, способност за селективност - усвояваща сила 
на учители и ученици 

- В Словения онлайн обучението все още може да се 
разглежда като по-рядко от традиционното 



- Липса на умения и компетентности за онлайн 
преподаване сред учителите 

Изводи и препоръки Холистичен подход 

Обучение на учители и ученици 

Подкрепа, подкрепа, подкрепа 

Взаимодействие 

Държава Словения 

Име на 
институцията/обучителната 
организация 

DOBA 

 

 

 

 

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. 


