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Заглавие Виртуална класна стая за езиково обучение 

Въведение ERYIA Online Education предлага курсове по английски и 
немски като чужди езици, които се провеждат 
изключително онлайн. Те провеждат онлайн класове на 
живо за професионалисти на възраст от 20 до 50 години, 
които участват от домовете или офисите си с помощта на 
виртуална класна стая. 

http://eryia.eu/en 

Тип на институцията Частно езиково училище 

Използвана методология Видеоконферентна връзка в реално време, за да се 
осигури активно онлайн участие на всички отсъстващи 
деца 

Визуализация на учебното съдържание с помощта на 
интерактивната дъска на виртуалната класна стая и 
нейния медиен плейър. 

За онлайн обучение с повече от един ученик, учителите 
възлагат индивидуални задачи в стаите. 

Тип преподавател Езикови учители и преподаватели 

Използвани инструменти Виртуална класна стая 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

Основни предизвикателства: 

• Някои клиенти се притесняват, че онлайн обучението 
не е толкова добро, колкото традиционните начини на 
обучение 

• Страх от използване на софтуер, който може да не е 
лесен за използване и навигация 

• Софтуерните интерфейси не са достатъчно лесни за 
ползване 

• Софтуерът няма всички функции, от които се нуждае 
класна стая за изучаване на езици 

• Географски ограничения при наемане на нови членове 
на персонала 

Изводи и препоръки Възрастните обучаеми могат да посещават онлайн 
класове на живо в удобството на собствените си домове 
или офиси 

Учащите получават обучение, подобно на традиционната 
класна стая, без да отделят време или пари за пътуване 

Софтуерът е лесен за използване, бърз за зареждане и 
разполага с всички функции, от които може да се нуждае 
онлайн учител по езици. 

Технологията позволява на учителите да работят 



практически от всяка точка на света с хора от цял свят, 
което предлага огромен бизнес потенциал. 

Онлайн преподавателите могат да организират времето 
си възможно най-ефективно. 

Всеки учител може да пътува за удоволствие, като в 
същото време запазва работата си като онлайн 
преподавател. 

По-интровертните клиенти на училището се чувстват по-
уверени, тъй като не трябва да се справят с натиска на 
физическото присъствие на други хора. 

Държава Хърватска 

Име на 
институцията/обучителната 
организация 

Eriya Online Education 

 

 

 

 

 

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. 


