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"Имам някакви дигитални познания, 
но искам да науча повече, за да бъда 
по-креативен в работата си. По-
лесно ще се справям с ежедневните 
си задачи и ще бъда по-полезен за 
учениците си“ 

 
Участник в ИКТ курс. 

 
 

 

Интерактивните групи са интерактивен начин за 

организиране на класната стая, който предлага най-

добри резултати в днешното общество по отношение 

на подобряването на знанията и сплотеността в 

класната стая. Целта на интерактивните групи е всички 

ученици да постигнат заедно едни и същи очаквания 

за обучение. Те разнообразяват взаимодействията 

между участниците, учителите и доброволците от 

общността, улесняват постигането на върхови 

постижения за всички и в същото време повишават 

ефективността на инвестираното време. In this Освен 

това участниците развиват ценности, емоции и 

чувства като солидарност и приятелство.В това 

ръководство ще намерите насоки за това как да 

използвате този успешен образователен подход - 

подход, който подобрява ученето, комуникацията 

между връстниците и солидарността и е работещ в 

различен контекст - при изучаването на дигитални 

компетенции въз основа на европейската рамка за 

дигитална учебна програма.  
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Глава 1 
 

1.1. ЗАЩО интерактивни групи? 
 

Днешното общество е много разнообразно, което се отразява и в нашите класни стаи; 

те са станали смесени и хетерогенни. В този контекст едно от основните 

предизвикателства е всички участници (ученици) в класната стая да постигнат успех 

въпреки различните си култури и нива на обучение. Това не е нещо, с което учителите 

могат да се справят сами. От диалогична гледна точка на ученето всички гласове 

(учители, участници и доброволци) трябва да бъдат включени, за да организираме 

нашите курсове по начин, който да отговаря на нуждите на всички участници. 

 
Често разнообразието се счита за пречка, но научните доказателства показват, че като 

улесним диалога в отношенията и включим общността в класните стаи, можем да 

получим повече знания и по-добри резултати (Diez, Gatt, & Racionero, 2011). Една от 

стратегиите, доказани като най-ефективни в този смисъл, са интерактивните групи: 

форма на организиране на класната стая, която насърчава диалогичните 

взаимодействия между участниците с различен произход, образователни нива и култури 

с помощта на доброволци (Valls & Kyriakides, 2013). 

 
Интерактивните групи се основават на факта, че взаимопомощта между 

равнопоставените улеснява по-доброто учене, защото тези, които са разбрали задачата 

по-бързо от останалите, имат предизвикателството да я обяснят на някой друг, 

използвайки свои думи, което им помага да подобрят собственото си обучение. В 

същото време, тези, които усещат повече трудности, ще имат приятел, който я обяснява 

по различен начин от учителя, често с думи, които те разбират по-добре. 

Междувременно този подход насърчава комуникацията и по-доброто взаимодействие 

между участниците и развива чувства на солидарност и приятелство.  

 



1.1.1 Информационното общество и нови методи на учене  

 
Днес нашето общество е по-диалогично от преди и хората очакват по-активно 

включване; те искат да участват в процеса за вземане на решения, което също засяга 

средата за обучение. Това е мястото, където диалогичното образование има важна 

роля: учителят вече не е единственият, който притежава всички познания и ги излага 

на участниците, за да ги усвоят. Участниците също така очакват по-диалогични 

отношения, където гласовете им, както и гласовете на учителите и доброволците, се 

вземат предвид в зависимост от валидността на техните аргументи, а не от тяхната 

позиция. Ето защо трябва да планираме нашите курсове по различен начин, отколкото 

традиционно. 

 
Освен това в днешното информационно общество по-голямата част от информацията, 

от която се нуждаем в нашето ежедневие, е достъпна онлайн. Важно е да се работи 

върху дигиталните компетенции, за да имате достъп до този дигитален свят. 

Интерактивните групи, прилагани към курсове, свързани с информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ), не само ще насърчават по-бързото и по-добро 

обучение; те се основават на рефлексивен диалог между участниците, доброволците и 

учителите, и по този начин насърчават развиване на способностите за обработка на 

информация и критично мислене, което е основно в днешното информационно 

общество. 

 



Интерактивните групи реагират на тази социална промяна и бяха определени като един 

от успешните образователни подходи за най-голямото европейско изследване в 

областта на образованието: проект INCLUD-ED. Образователни стратегии за 

включване и социално сближаване в Европа (2006-2011 г.). Както е посочено в този 

проект, успешните образователни методи (SEA) (Flecha, 2015) са действия, които: 
 

 
 

1.1.2 Форми на организиране на класната стая 

(смесване, стрийминг, включване) 

INCLUD-ED (2006-2011), като изследователски проект, интегриран в Шестата рамкова 

програма на Европейската комисия, който има за цел да разграничи конкретни 

действия, допринасящи за успеха на образованието и социалното приобщаване, 

идентифицира три различни форми на организация в класната стая: 
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European Commission, the only one in Social Sciences and Humanities. 

допринасят за по-добро учене и солидарност между частниците; 
 

са универсални, с общи елементи, приложими в различни контексти; 
 

могат да бъдат използвани в различни контексти и нива на 
образование и да осигурят подобни резултати. 
 

а) Смесване 

 
В една класна стая има много участници и един учител, профилите са разнообразни 

- различни среди, култури, нива на обучение и т.н. - но взаимодействието се 

основава на индивидуализирано внимание от страна на учителя към участника, така 

че учителят не може да отогвори на нуждите на всички участници. В резултат на това 

не всички от тях могат да се придържат към ритъма на урока.  

 

Дори ако учителят обяснява как да използва приложение на смартфон, например, 

участниците се учат по-добре, когато практикуват. Въпреки това, когато групата е 

голяма, учителят не може да отиде до всеки един, за да помогне. Често тези, които 

схващат по-бързо,  започват да се отегчават, защото ритъмът на класа е твърде 

бавен за тях, а тези, които намират задачата за трудна, няма да я разберат, ако 

обучението е твърде бързо. Резултатът най - често е изоставане на затрудняващите 

се ученици. Ето защо този модел на образование не отговаря на нуждите на всички 

участници.  

 



 
 
 

 

b) Стрийминг 

 
Тъй като те не могат да се справят със смесения модел, някои 

страни организират часове в хомогенни групи чрез: разделяне на 

участниците в различни класове в зависимост от нивото им, 

предлагане на незадължителни курсове, или създаване на групи в 

клас, когато изпълняват задачи (разделени на нива). В някои 

случаи те могат да бъдат в една и съща класна стая, но тези с най-

големи трудности - например ученици с увреждания или имигранти 

- получават различна учебна програма с по-ниски очаквания. 

Поради това те сегрегират участниците в зависимост от тяхното 

ниво на обучение, което увеличава различията между тях и оказва 

отрицателно въздействие върху учениците с ниски постижения, но 

и върху тези, които се учат по-бързо.  

 

c) Включване 

 
Проект INCLUD-ED (2006-2011 г.) идентифицира различни видове 
приобщаващо образование, като всички те работят с хетерогенни 
групи като ключов фактор. Нито един от учениците не изостава, 
тъй като участниците в групата имат различни образователни 
нива, учебен ритъм и история, различни способности и могат 
взаимно да си помагат да разберат задачи от различни гледни 
точки.  

 
Изследванията доказват, че присъствието на ученици с различни 
характеристики в класната стая провокира взаимодействия, които 
са от полза за по-бързото и по-добро учене за всички (Christou & 
Molina, 2009). Следователно, това, което характеризира 
приобщаващия модел, е, че той отговаря на нуждите на всички 
участници, за да могат всички да постигнат едни и същи знания и 
с максимални очаквания за всички. Един от тези включващи 
начини за организиране на класните стаи са интерактивните 
групи. 

 
 

1.2. КАКВО представляват интерактивните 
групи? 

Интерактивните групи са форма на организация в класната стая; те са малки групи, в 

които участниците работят заедно, общувайки помежду си и следвайки принципите на 

диалогичното учене. Чрез интерактивни групи участниците умножават разнообразието 

от взаимодействия, като същевременно увеличават ефективното работно време. С 

други думи, интерактивните групи са в състояние да генерират, в една и съща 

динамика, ускорено обучение за всички участници.2 
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1.3. КАК работят интерактивните групи? 
 

1.3.1. Преди да влезеш в клас  
Основните моменти, които трябва да вземете предвид, преди да работите по 
интерактивни групи, са: 

 
a) Работа с разнородни групи 

Трябва да организираме класната стая така, че участниците да могат да работят в 

разнородни групи; с хора от различни култури, възраст и нива на познание във всяка 

група. Колкото повече разнообразие има в групата, толкова по-разнообразни ще 

бъдат взаимодействията и оттам всеки в групата ще научи повече, отколкото ако 

взаимодейства само с хора на същото ниво. 

 
Т.е, учителят разделя класа на малки хетерогенни групи от около 5-6 участници, 

въпреки че броят на участниците в групата зависи от броя на учениците в класа. Най-

важното, ако не съществува разнообразие от култури и възрасти в определен курс, е 

да се гарантира, че има поне хора с различни нива на възприемане във всяка група. 

Когато работите с компютри, например, вместо да имате един компютър за всеки 

участник, двама души могат да работят заедно, акто по този начин се уверяваме, че те 

взаимодействат при решаването на дадена задача. Това е важно в курсовете по ИКТ, 

тъй като в клас има много хора, които вече знаят как да използват някои приложения 

заради предишния си опит, но въпреки това имат някакви съмнения или не знаят за 

всички функции, които приложението може да има. 

 

"Имам млади и възрастни хора в клас 
и те си помагат. Това, което трябва 
да направим, е да ги накараме да си 
сътрудничат; те не са толкова 
далеч един от друг и това, че са 
заедно е ползотворно,има обмен". 

Учител по курс по ИКТ 

 

"Групи с млади и 
възрастни хора".  
Учител по курс по ИКТ 

 

 
"Имахме групи със смесени 
възрастови групи и 
непрекъснатите диалози 
бяха много интересни". 
Доброволец от един от 
пилотните курсове  
DigiUP 

 

'' 
"Подходът за включване на участници с различна възраст по време на обучението 

беше много полезен и успешен, защото ни накара да се чувстваме като един. 

Станахме едно семейство. Обучението беше много полезно за мен и в същото време 

беше много забавно. Обсъждахме с обучителя и с останалите участници всяка 

неясна тема"      

 

 Участник в пилотния курс digiUP в България 



b) Планиране на сесиите 

 
 Учителят подготвя дейностите предварително, след това 

се среща с доброволците и им обяснява дейностите, за да 

могат да помагат по-добре по време на взаимодействията. 

Важно е доброволците да знаят каква е ролята им: 

улесняване на взаимодействието между участниците. 

Когато им обяснявате дейностите преди часа, е подходящ 

момент да им го напомните. 

 

1.3.2. По време на час          

 
a) Учителят 

Учителите са отговорни да обяснят конкретните дейности, които трябва да бъдат 

развити по време на курса. Те са тези, които решават всякакви съмнения, на учениците, 

но е важно да се има предвид, че първо трябва да улеснят взаимодействието между 

участниците, за да се насърчи взаимната помощ между тях, вместо всеки да се 

концентрира в собствената си задача. 

 

Следователно, една от ролите на учителя за създаване на интерактивни групи е да 

помогне на участниците да се смесват в разнородни групи. Те трябва да обяснят на 

участниците значението на работата с хора от различни нива и компетенции, произход, 

знания, култура и т.н. и как да подобрят процеса на учене за всички. По този начин, 

когато сесиите продължават да се развиват с интерактивни групи, постепенно ще бъде 

по-естествено участниците да потърсят помощ, да обяснят взаимните си съмнения, 

когато не знаят как да направят нещо и да се смесват сами в групите. 

Важно е да се гарантира, че участниците обясняват 

съмненията и си помагат взаимно за действителното 

разбиране на дейностите и защо те са извършени по 

определен начин. Ако всички правят същото като този, 

който обикновено получава правилните отговори, но без 

да знае защо, те няма да се научат как да използват 

компютър, смартфон или да сърфират в интернет, защото 

когато са сами, няма да знаят как да го направят. 
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‘Учителят е този, който дава 
информация и задачи в 
групите. Той  минава от група 
на група, за да види дали има 
някакви затруднения или дали 
участниците работят 
правилно’  

 
Учител на ИКТ курс 

 



b) Доброволците 

 
Доброволците са координатори на взаимодействията и те са там, за да се уверят, че 

разнообразието в класната стая помага на всеки да достигне същото ниво на познание; 

да задават въпроси, насочени към насърчаване на критическото мислене и да 

гарантират, че всеки може да участва. Те не действат като учители, тъй като не 

обясняват съдържание и не коригират дейностите. Ето защо не е необходимо 

доброволците да имат специфични познания за дигитални компетенции, за да 

участват в класната стая. Те взаимодействат с участниците поотделно и в група и също 

така информират учителя за напредъка на задачата и за това, което наблюдават. 

 

Важно е да имаш доброволци във всяка група, защото те са тези, които отговарят 

специално за гарантиране на правилното взаимодействие и могат да помогнат по 

различен начин от учителя. Ако няма доброволци, по изключение учителят е този, 

който трябва да гарантира, че всички групи се управляват така, че тези взаимодействия 

да се осъществят.  

 

 
 

 
 
 

Важно е да се гарантира, че участниците обясняват съмненията си и взаимно си 

помагат, за да разберат дейностите и защо те се решават по определен начин. Ако 

всеки прави същото като онзи, който обикновено получава правилните отговори, но без 

да знае защо, те няма да се научат как да използват компютър, смартфон или да 

сърфират в интернет, защото когато са сами, няма да знаят как да го направят. 
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КОЙ може да бъде доброволец? 

 

Представители на общността. 

 

Членове на семействата на участниците. 

 

Студенти. 
 

Бивши възпитаници. 

 



 
 
 
 
 
 

‘‘В началото бях като ... Трудно беше да приема начинът на работа. Защото бях 

доброволец и имах това призвание винаги да [помагам]. Тогава ми беше трудно да 

се оттегля и първоначално бях разстроен, честно казано, защото си мислех: "Но 

защо тогава имат нужда от доброволци?" И не знам кога, но мислите ми се 

промениха и аз осъзнах, че наистина ... Това е ефективно; този начин на 

сътрудничество заедно. Също така, както казва Анна, са установени връзки на 

приятелство и доверие, така че те са важни и аз също осъзнах, че този начин на 

работа е станал част от тях и те го прилагат на практика в други класове. [...] 

Е, искам да видя, че да, това наистина е много ефективно ". Доброволец на 

пилотния курс digiUP. 

 

 

 
c) Участниците 

 
Участниците трябва 

предварително да знаят, че 

трябва да работят 

съвместно върху задачата 

или, ако започнат да го 

правят индивидуално, че 

първият, който завърши, 

трябва да помогне на 

другите и всички трябва да 

споделят своите мисли и 

заключения за задачата, 

така че всички да я разберат 

и да няма изоставащи.  

 
 Конкретен пример: 

     

 
 

 

 

 

 
 

1.3.3. След час   
След час, учителят се събира заедно с доброволците, за да споделят впечатленията 
си по времена часа, тъй като те могат да споделят повече подробности, тъй като 
специално отговарят за улесняването на взаимодействията във всяка група.  
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 '' 
"Учител в курс по ИКТ обяснява, че в курса си обучава по 
темата за смартфони. Той посвещава първия час, за да 
обясни как работят интерактивните групи, така че 
участниците да разберат колко е важно да работят заедно 
и че този подход помага на всички да постигнат по-добро 
разбиране на съдържанието, и то по-бързо. Тъй като 
участниците са свикнали на часове, в които учителите 
обясняват всичко, може да им отнеме известно време, за 
да свикнат, но този учител казва, че ако отдели част от 
времето за първия час, за да обясни как работят 
интерактивните групи, те се връщат с по-малко страхове и с 
по-голяма готовност да работят заедно в групи следващия 
път ". Учител в курс за смартфони 

 

 



1.3.4. Роля на учителя, доброволците и участниците 
 
 

 

 

 Планира часа 
 
Координира доброволците 

Координира дейностите по 

време на час 

 

Взаимодейства с 
участниците  
 
 Улеснява взаимодействие 

 

 Осигурява диалог и равно 

участие на всеки участник 

 
Стимулира съдействие 
между участниците  
 
Насърчава взаимопомощта 

Коригира задачите на 
участниците  

Помага при появили се 
съмнения  

Подпомага самооценката 
в началото и в края на курса 

Взаимодействат с 
участниците 

 

Подпомагат 
взаимодействието между 
участниците, като 
осигуряват,че всички: 

 

- Разбират задачата  
- Си помагат  
- Завършват задачата  
- Участват 

равнопоставено 
 

Окуражават ученици с 
различни култура и ниво на 
образование да споделят 
своята гледна точка 

 
Информират учителя 

за напредъка в клас 

Работят заедно в разнородни 

групи при решаване на 

задачите, поставени от 

учителя 
 

Уверяват се,че всеки в 
групата разбира 
поставената задача или, 
ако не, помагат за 
решаването и 

Участват равнопоставено 
 

   Помагат на другите 
групи, след като 
приключат своите задачи 
Само оценяват своите 

дигитални умения в 

началото и в края на 

курса 
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Роля на учителя Роля на доброволците Роля на участниците 



Конкретен пример: 

 

В часове за обучаване как да работим със смартфони, вариант е да се 

помоли участник да се обади на учителя или на някой друг от групата, 

защото това е лесна задача и по този начин участникът ще придобие 

самочувствие и ще поиска следваща задача. С повишаване на 

степента на трудност, учителят може да оцени, кой има повече 

познания и при организиране на хетерогенната група да включи 

участници с различна степен на знание.  

Учител в курс по смартфони 

 

1.3.5. Дейности 

 
Дейностите обикновено продължават между 15-20 минути. Има две възможности: 

подготовка на различни дейности за всяка група или всички групи да изпълняват 

същата задача едновременно. Същественото е, че в края на класа всички са 

извършили всички дейности, защото това е начинът да се гарантира, че всички работят 

върху едно и също съдържание. Тези дейности трябва да се планират, за да се започне 

с по-лесни задачи, за да могат  участниците да получат увереност, и постепенно да се 

преминава към по-трудни.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Както е обяснено по-нататък в ръководството (раздел 2), в началото 

на курса трябва да се направи първоначална оценка, за да могат 

учениците да оценят своите първоначални дигитални компетенции, с 

обратната връзка на учителя. Целта на дейностите, провеждани в 

клас трябва да се основава на споразуменията, постигнати след тази 

първоначална оценка. Важно е постигнатите споразумения между 

учителя и участниците да бъдат отразени в развитието на курса.  



a) Дейност 1  

 

Целта на тази дейност е да работи върху компетентността обработка на 
информация и създаването на съдържание. 

Преди час учителят създава блог за различните култури по света. 

В началото на класа учителят въвежда и обяснява на участниците нов инструмент : 
блогът. 

Класът е разделен на хетерогенни групи, например по един компютър за всеки 
двама души. 

Всяка група прави пост в блога, който учителят е създал предварително, 
обяснявайки нещо, което искат да споделят за своите култури, държави или градове 
(това може да бъде рецепта, традиция и т.н.) 

- Тъй като учителят преминава от група към група, той / тя ги насърчава да 
добавят снимки или видеоклипове към блога 

- . Доброволците осигуряват участието на всички и че никой не изостава. 

 

Всички групи пишат по един коментар под публикациите на други групи. 

Всички групи представят своята публикация на останалите участници, 
така че те да задават въпроси и да ги обсъждат. 

Всички заедно споделят това, което са научили, съмнения, които все 

още имат, и говорят за други платформи за споделяне, като например 

форумите. 

 
 
 

b) Дейност 22 
Целта на дейността е развиване на компетенция за създаване на съдържание и 
редактор на снимки: 

 
В началото учителят казва на участниците, че новите трябва да се съберат заедно 

с тези, които вече са били в този клас. 

Учителят им напомня, че те трябва да задават въпроси, когато имат съмнение, че 

не трябва да се страхуват. 

Учителят обяснява как се редактира снимка и как се променя цвета. 

-Степента на трудност се задълбочава с напредъка на сесиите. 

След обяснението участниците, които седят по двойки, повтарят това, което 

учителят е показал. 
-Понякога учителят трябва да поиска от участниците да помагат на съучениците си 
да разберат дейността. 
 

В края на класа учителят моли участниците да помислят какво са направили по 

време на урока, за да споделят съмненията си по време на следващата сесия и да 

ги решат заедно. 
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1.3.6. Значение на взаимодействието 

 
Диалогични взаимодействия срещу взаимодействия на властта: Не всички 

взаимодействия насърчават диалогичното учене. Ако учениците извършват дейност и 

решават как да го направят, тъй като лидерът на групата им е казал, а не защото всеки 

е съгласен и го разбира, това е взаимодействие на властта. 

 

В този случай учителят или доброволецът ще попита другите участници в групата какво 

мислят или акак биха го направили по различен начин и ще улесни участието на всички 

в разрешаването на дейността. По този начин решенията ще се основават на 

валидността на аргументите. Това са диалогични взаимодействия, за които е доказано, 

че постигат по-добри познания (Aubert et al., 2013). 

 

Разнообразието от взаимодействия в класната стая също ще помогне за развиване на 

по-добри познание от участниците, и то по-бързо. Ето защо е толкова важно да се вземе 

предвид участието на доброволците, които също са от различен произход, точно като 

участниците. 
 

 

it to someone else, you reinforce your ''  
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‘Когато знаеш нещо и го 

предадеш на друг, ти 

затвърдяваш знанията си. 

Всичко става още по-ясно’.  

 
 

Участник в курс по ИКТ 
 



 
 

 Стратегии за насърчаване на 

взаимодействие: 
  1. Общи стратегии           6.Стратегии за помощ на по  
Например: 

 
Определяне броя на хората в групите, 

взависимост от общия брой на 

участниците и дейнсотите; 

  

Не започвайте работа, докато не сме 

сигурни, че всички са разбрали задачата.  

Например: 

 
Задайте въпроси на по-срамежливите 

участници.  

Уверете се, че няма паралелни диалози 

(само между двама участника)  

 

  2.Стратегии за разбиране на задачата:  
Например: 

  7.Стратегии за проверка:  
Например: 

 

Предварително запознаване с 

необходимата информация;  

 

‘Направете проверка след като 

приключите 

‘Да проверим заедно’  

 8.Стратегии при големи трудности: 

 
Например: 

‘Съгласни ли сте?’ 
‘Бихте ли го направили по друг 
начин?’ 

 

  4.Стретегии за самоорганизиране на групите:  

 
Например: 

Например: 

 

Започване с лесна задача, за да се 
придобие увереност. 

  9.Стратегии за улесняване на аргументацията: 

 
Например: 

‘Да попитате групата кой ще води 

бележки. 

 

 
Например: 
 

‘Да приключим това упражнение и селд 
това ще преминем към следващата 
задача. 

 

 
 

‘Кой има различен резултат? Ще го 

споделите ли? 

 ‘Защо си постъпил така?’ 

‘Как ще го обясниш на тези, които не 

са разбрали задачата?’ 

 

 
 
 
 

Например: 
 

‘Много интересен въпрос!  

5.Стратегии за завършване на задача: 

10.Стратегии за отговор на предложение на 

участник: 

3.Стратегии за взаимопомощ: 



1.3.7. Диалогично учене  
Седемте принципа на диалогичното обучение (Flecha, 2000) са в основата на 

интерактивните групи и те винаги трябва да бъдат взети под внимание: 

ЕГАЛИТАРЕН ДИАЛОГ 
 

Участниците, учителите и доброволците трябва да се считат за равни в класната стая; 

егалитарният диалог гарантира, че техният принос се оценява според съдържанието на 

аргументите, а не според това, кой го прави 

Следователно, той се основава на диалогична връзка между участниците, учителите и 

доброволците в класната стая. Учителят вече не е единственият, който може да 

споделя знания за съдържанието, съучениците и доброволците са също ценни 

съществени ресурси. Този подход насърчава създаването на знания на базата на 

междусубективността между всички образователни агенти. С други думи, знанието се 

създава заедно с всички и ние всички имаме какво да допринесем за него. 

 

Например, в началото на курса учителят трябва да 

представи пет ключови ИКТ компетенции на 

европейската рамка (обработка на информация, 

комуникация, създаване на съдържание, 

безопасност и разрешаване на проблеми). След това 

се съгласява заедно с участниците за това какво 

съдържание е важно за тях, за да се гарантира, че 

всеки може да даде своето мнение. По този начин, 

въпреки че има програма, която учителят и 

доброволците вече са обсъждали преди началото на 

курса, гласовете на всички участници са взети под 

внимание. 
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 '' 
‘Искам да помогна на децата и майка ми 
да бъдат дигитално по-компетентни. 
Знам, че това ще им бъде от полза. 
Сестра ми е в Германия и разговаряме 
чрез скайп, но майка ми не може“ 
Участник в курс по ИКТ 

 

  



КУЛТУРЕН ИНТЕЛЕКТ 

Всеки има различни интелекти и се учи различно. Подходът за работа с хора от 

различни възрасти дава предимство на тези различни интелектуални способности от 

възрастните и младите хора. Всеки може да допринесе за създаването на знание, 

независимо дали има академично образование или не (Habermas, 1984), защото 

възрастните участници са придобили умения от собствения си житейски опит, които са 

прехвърлими в академичен контекст, стига да са гарантирани подходящи условия. 

Например, има хора, които поради своята работа трябва да използват електронна поща 

много често и могат да помогнат на други, които не могат да работят с нея. Те създават 

профил заедно и след това се научават как да използват функциите на електронната 

поща, които никой от тях не е виждал преди. Други биха могли да бъдат по-запознати с 

електронни таблици, защото са им необходими и в работата си и могат да дадат своя 

принос на групата. Това знание помага за по-добро разбиране на поняията, защото 

учителят може да използва технически термини. По този начин културният интелект на 

групата се превръща в ресурс за всеки да усвои по-добре и по-бързо дигиталните 

умения. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Bъзрастните и младите хора в неравностойно положение могат да трансформират 

своето положение чрез активно гражданство и преодоляване на социалното, 

професионалното и образователното изключване. Това се случва, защото 

образованието, основано на диалогичното обучение, трансформира отношенията 

между хората и техните околен свят. Когато участниците са тези, които създават 

знания и култура, това също така преобразува начина, по който те взаимодействат в 

семейното, личното и работното си пространство. 
 

 

 

Пример за това как подобряването на компетенциите в областта на ИКТ преобразява 

живота на участниците е случаят на участник, който кандидатства за курс по 

грамотност, и използва WhatsApp (приложение за чат за смартфони) за практикуване и 

изучаване на азбуката. Друг участник, който също се учи да чете и пише, използва 

гласови съобщения чрез WhatsApp, за да комуникира по-лесно, вместо да пише 

съобщения. Ромите в България също заявиха, че би било полезно за тях да се научат 

как да използват Skype, за да комуникират с членове на семействата им, които живеят 

далеч от тях. 
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'' 
‘Когато започнах да идвам по-често, започнах да придобивам по-голяма увереност 
и се чувствах малко по-освободен от страха си, така че се научих ... освен на 
дигитални компетенции, и много други неща: да оценя приятелството, да оценя 
възможността да говоря с моите връстници: "Не знаех,че това ще ми помогне". 
 
 

 Участник в пилотен курс digiUP в Испания 

 



"Научих много полезни неща по време на 

обучението. Научих се как да работя с 

компютъра, как да направя 

потребителски профил във Facebook и как 

да създам електронната си поща. 

Срещнах много интересни хора, които ми 

помогнаха да преодолея страховете си. 

Участниците бяха деца и техните 

родители. Всички работихме по двойки и 

групи. Беше много вълнуващо. Учителят 

и доброволците бяха много подкрепящи и 

добри експерти". Участник в пилотния 

курс digiUP 

 

 
Разговор между доброволци и участници в Пилотен курс digiUP в Испания: 

 
Доброволец 1: Също така има още нещо, което забелязах, когато бяхте в 
клас, в началото трябваше да кажем: "Помощ", "Дайте ръка на Анна или Хосе". 
И тогава, в даден момент, вече не е нужно да го казвате, това е почти сякаш 
[доброволците] вече не са необходими, защото тогава ... когато започнете и 
Анна вижда: "Не, не, Хосе, не натискай тук, направете това или направете 
онова, или поставете това, може би сте поставили една точка неправилно ". В 
началото трябваше да ви тласнем, сега вие сте тези, които… 

 
Доброволец 2: Да, защото ... добре, онези, които знаят малко повече, са като: 
"Имам достатъчно [проблеми] с това, което знам как да обясня", нали? Беше 
като "остави ме на мира ....’ 

 

Участник 1: Да, вече се обърках! 

 
Volunteer 1: И тогава, по времето, когато се създават връзки за приятелство, 
това става спонтанно, няма нужда да го казваме. Когато някой научи нещо, 
след това обяснява, когато някой някак си е достигнал някакво място, също го 
обяснява ... След това няма нужда да молите, като например: "Дайте им ръка" 

 

ИНСТРУМЕНТАЛНО ОБУЧЕНИЕ. 

Диалогичното обучение включва академично съдържание и способности, както и 

инструменти като диалог и рефлексивно мислене. При прилагането на тази методология 

участниците ще придобият дигитални компетенции въз основа на европейската цифрова 

рамка EUROPASS. Освен това, ако има диалог и критично мислене, участниците ще 

развият способностите си да обработват и избират информация, която е от съществено 

значение за две от ключовите компетенции в европейската учебна програма; Обработка 

на информация и решаване на проблеми. За да се постигнат най-добри резултати, е 

важно съдържанието да се решава заедно, чрез дискусия между участниците и учителя. 

Ролята на учителя е също така да гарантира, че винаги има високи очаквания за 

възможностите за учене. 
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‘Имам някои дигитални умения, но 

искам да знам повече, за да бъда по-
творчески в работата си. Ще бъде 

по-лесно да изпълнявам ежедневните 
си задачи и да бъда по-полезен за 

моите ученици ". 
 Участник в курс по ИКТ 

 



ОСМИСЛЯНЕ 
 

То се отнася до необходимостта да се зачита индивидуалността на участниците и да се 

насърчава ученето, основано на техните собствени изисквания и потребности, което ги 

подтиква активно да работят заедно, за да научат повече и че това, което правят има 

смисъл. Диалогичното обучение е един от най-добрите начини за преодоляване на загубата 

на смисъл, защото хората виждат, че тяхното участие води до промени и подобрения. Ако 

учителите оценят нивото на цифровата компетентност заедно с участниците, те могат също 

заедно да решат кои компетенции са важни за тях и това ще гарантира, че това, за което 

работят в класа, има значение за тях. 

СОЛИДАРНОСТ 
 

Нуждаем се от демократично образование, 

което включва активното участие на 

участниците в класната стая, защото в този 

контекст на егалитарен диалог се насърчава 

постигането на зряло и критично мислене. 

Тъй като участниците свикват да работят 

заедно и да си помагат един на друг, те 

постепенно ще подкрепят по-активно 

съучениците си, и в други условия, като 

осигурят по-добри резултати в изучаването 

на дигиталните компетенции чрез взаимно 

преодоляване на трудностите. 

РАВЕНСТВО:  

Диалогичното обучение се основава на това, че разнообразието е източник на 
богатство, за да се подобри познанието на всички. Ако някой, поради своята култура, не е 
запознат с използването на ИКТ, очакванията за това, което могат да научат, не трябва 
да бъдат намалени заради това. Вместо това то ще се окаже необходимата подкрепа за 
подобряване на уменията им в областта на ИКТ по същия начин, както при техните 
съученици. 
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''            

Участник в пилотния курс DigiUP 

Участник в пилотния курс DigiUP 

‘За нас беше важно да не се тревожим или да се 
срамуваме, че не говорим твърде добре езика. 
Всички бяхме в една и съща ситуация и можехме 
да си помагаме един друг. Можем да задаваме 
въпроси, когато искаме " 

 

 '' 

<"Беше ми трудно да уча за компютрите на немски език. Имахме нужда от много обяснения. 

Нашият треньор беше наистина велик в обяснението на нещата, а доброволците бяха 
търпеливи и любезни. Използвахме нашите мобилни телефони или компютрите, за да 
намерим думи, които никой в групата не може да разбере. Но често някой от нас знаеше 
думата и след това ни я обясняваше на нашия майчин език ".  

 



 
 

 

 ГЛАВА 2 

 
2.1. Дигитални компетенции 

Проектът има за цел да работи в пет области на компетентност в областта на ИКТ, 

базирани на дигиталната европейска рамка EUROPASS: 

Обработка на информацията: Капацитет за използване на стратегии за разширено 

търсене, за да се намери надеждна информация в интернет, да се използват уеб 

емисии, които да се актуализират със съдържанието, за да се оцени критичната 

информация, да се запази информацията в различни формати и да се използват 

услугите за съхранение на информацията в облак. 

 

Комуникация: Капацитет за използване на комуникационни приложения онлайн, за 

създаване и управление на съдържанието с инструменти за сътрудничество, за 

използване на онлайн услуги и др. 

 

Създаване на съдържание: Капацитет за създаване на съдържание в различни 

формати (таблици, текст, изображения и др.), Модифициране на мултимедийно 

съдържание, създаване на уеб страница, прилагане на лицензи и авторски права и 

др. 

Безопасност: Капацитет за защита на електронни устройства, проверка на 

конфигурацията и системите за защита на устройства и приложения, реакция при 

заразяване с вирус, конфигуриране на защитната стена на цифровите устройства, 

филтриране на нежелани електронни съобщения, и т.н. 

 

Решаване на проблеми: Капацитет за избор на подходящ инструмент, устройство, 

приложение, софтуер или услуга за решаване на нетехнически проблеми, често 

актуализиране на цифрови умения и др. 

За повече информация посетете:  
http://europass.cedefop.europa.eu/resources/digital-competences  

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/resources/digital-competences


 

Примерни дейнсоти за развиване на 5-те дигитални компетенции: 

 
Таблица 2: Дигитална компетентност на EUROPASS – таблица за самооценка 

 

1. Обработка на информация Да се търси информация за държавите / 

градовете / селата на участниците, чрез 

търсачка.. 

да посетите музеите на света онлайн, да 
научите за художници и произведения на 
изкуството, като използвате различни уеб 
страници и контрастиращи факти. 

 
В интернет курса участниците научават как да 
създават имейл акаунт и възможностите, които 
им дава електронната поща да съхраняват 
информация в облака, например Gmail - Google 
устройство или Hotmail - OneDrive. 

 
Да научите как да запазвате и споделяте 
информация чрез Dropbox. 

 

2. Комуникация Една от дейностите може да бъде да се 

научите как да използвате обществените 

услуги онлайн. Участниците могат да имат 

достъп до срещи с лекари, социални 

услуги и събития. 

 
В същото време участниците научават за 
социалните медии, важно е да научите за 
наличните комуникационни инструменти като 
чат, видео разговори и др. 

 
Когато имате група, е добре да установите 
разликите между различните операционни 
системи и да сравнявате функциите, които 
може да има едно и също приложение 
например в IO или Android. 
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  Компетенция  Дейности 



  
 

3. Създаване на съдържание Създаване на произведения на изкуството чрез 

използване на програми за редактиране на 

изображения. 

Създаване на блог на всяка партньорска 

държава и споделяне на идеи и информация за 

проекта. 

 
4. Безопастност Една интересна дейност може да бъде да 

потърсите в Google имената на участниците, 

за да се види коя лична информация е 

обществена в мрежата. Започвайки с това 

упражнение, групата може да обсъди и да 

научи за безопасността в Интернет. 

5. Решаване на проблеми Един от проблемите, който участниците 

обикновено изпитват, е трудността да пишат 

с гъвкавост, така че едно решение е да 

търсите приложението Mecanet, за да 

научите как работи клавиатурата, за да 

пишете по-лесно. 

 

 

2.2. Оценяване на ИКТ компетенции по европейската 
рамка 

Целта на оценката е да се създаде рефлексивен процес, в който участниците да могат 

да оценят собствения си процес по време на курса, с обратна връзка от учителя и 

доброволците за това, което са наблюдавали, въз основа на петте компетенции на 

дигиталната европейска рамка EUROPASS.  Ако видят, че техният принос за 

подобряване на курсовете наистина е взет под внимание и играят активна роля по 

време на целия процес, това насърчава самоуважението и осмислянето на дейността 

им. 

Затова, оценяването се фокусира в две посоки: 

Оценяване на групата и сесиите. То се състои в оценка и предлагане на подобрения на 

дейностите и развиване на курса. Това трябва да бъде диалогична оценка, в която учителят и 

доброволците популяризират приноса на участниците за това да бъдат героите. За да се 

гарантира това, трябва да има помещения, определени за групата, за оценяване развитието 

на курса,  учителят трябва да използва тези моменти, за да събере всички предложения на 

участниците за подобряване на дейностите. 

4 
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Дейности 

 

Компетенция 



Оценяване научастника и неговия процес на учене. В помещенията, 

предназначени за оценка на курса, също е подходящ момент за участниците да 

оценят собствения си напредък. Това ще им позволи да отразяват какво са 

постигнали и да определят нови цели. Отправна точка във всеки курс е да решите 

кои компетенции са важни за групата. Това трябва да бъде споразумение, което се 

основава на нуждите и очакванията на участниците и обратната връзка на учителя.  

A) Първоначална оценка. 
 

Петте дигитални компетенции на учебната програма EUROPASS разделят участниците 

в три категории: основен потребител, независим потребител и опитен потребител. 

Първоначалната оценка обаче не трябва да се прави само от учителя. За да се оцени 

началното ниво на цифровите компетенции на участниците, учителят и доброволците 

трябва да подкрепят участниците в извършването на самооценка, като използват 

таблицата, предложена от EUROPASS. 

Тази самооценка трябва да се провежда, като се използват принципите на 

диалогичното учене, давайки възможност на участниците да обсъждат и съгласуват 

нивата, които чувстват, че представляват по-добре техните дигитални компетенции. 

Също така, за да помогнем в процеса, е важно учителят да подкрепи групата, 

опростявайки понятията, които могат да бъдат объркващи, и да използва конкретни 

примери за всяка компетентност и ниво. Те могат също така да насърчават участниците 

да дават примери за това, което разбират. След като групата постигне съгласие 

относно компетенциите, които трябва да развива, учителят може да обясни дейностите, 

по които да се работи.Example of practical experiences: 

 
Participants

 with practical examples the participants won’t understand their meaning and they will own  



'' 

B) Оценка на процеса и финална оценка. 
 

Необходимо е да има диалогов процес за оценяване на компетенциите, придобити от 

участниците. Това може да се направи, например, чрез представяне на наученото пред 

групата и получаване на обратна връзка от съучениците и учителя. Може да се направи 

и в малки групи, обсъждане на придобитите умения и мозъчна атака на възможни 

бъдещи подобрения, други курсове или области за продължаване на обучението. 

 

 

Практически преживявания от процеса и окончателната оценка: 
 

Участниците използват дигитални бели дъски, за да представят работата си в клас. 
Групата поставя въпроси и дава мнения, които създават богат диалог, където всеки 
се учи. 

 
Да има среща за оценка в края на курса, за да се оцени силата на класа и тези, 
които трябва да бъдат подобрени. Това е устно и всички участници се насърчават 
да изразят мнението си. Също така може да бъде разпространен анонимен 
въпросник. 

 

Да се използват инструкциите, които са били използвани за задача, като 

ръководство за определяне дали участниците са завършили работата 

задоволително. Това е възможност да видите аспекти, които са били забравени 

или трябва да бъдат преразгледани и да имат възможност да се справят добре. 

Тази дейност също така позволява на участниците да споделят уменията си с 

другите и да придобият увереност в това, което знаят как да правят, докато 

другите получават необходимата им помощ. 

Разговор между участник и доброволци от пилотния курс digiUP в Испания за 

значението на непрекъснатия диалог между участниците, доброволците и 

учителите по време на курса: 

Доброволец 1: "Мотивацията, така че хората да не напускат класовете, 

има хора, които се отказват. Смятаме, че това се дължи на несигурност, 

поради страх ... защото не знаят как да решат дадена задача" 

 

Участник: ‘Да, повече мотивация. Би било много важно да се правят 
въпросници, нали? Как се чувстват, например, когато пристигнат ... два или 
три дни как се чувстват в класа ... всъщност ги питат, защото ... Забелязах, 
че има хора, които се отказват, нали? 

 
Доброволец 2: ‘Да, помните ли, че когато сте започнали, не сте разбирали 

толкова много информация и един ден, когато ви попитахме и всички се 

съгласихте да кажете: "Малко по-бавно"? И момента, в който имахте 

възможност да кажете: "Искаме по-бавно", започнахте да го разбирате по-

добре и да работите по-добре. Мисля, че би било добре тези полета да 

бъдат включени ... два или три дни в клас, да спрат и да попитат "Какво 

мислите?" "Как става това?" "Не, ние вървим твърде бързо или твърде 

бавно". Тогава класът постепенно ще се адаптира към темпото ". 



Учителите и доброволците от един курс се срещат, за да направят оценка на курса и на 

подобряването на участниците, като се има предвид присъствието и дейностите, 

провеждани в сесиите. Тази оценка трябва да бъде върната на участника по време на 

самооценката. 

 

Таблицата EUROPASS за петте дигитални компетенции трябва да бъде обсъдена с 

участниците в края на курса, като същите примери са използвани при първоначалната 

оценка. Те отново оценяват своето ниво, което е начин да се оценят подобренията и 

освен това учителите ще имат инструмент за сравняване на първоначалното ниво на 

групата и по този начин ще видят какво трябва да се подобри или промени и какво 

трябва да продължи да се прави, тъй като е постигнала добри резултати. 
 
 

 

Диалогична самооценка 
на първоначалното 
ниво върху дигиталните 
компетенции на 
участниците с 
подкрепата на 
учителите. 

 
Учителят дава 
практически примери за 
възможни дейности за 
работа по всяка от 5-те 
компетенции. 

 

Участниците и учителят 
се договарят кои 
компетенции са важни 
за групата, за да се 
наблегне на тях.

Групите могат да 
представят на 
връстниците си 
това, което са 
научили след 
извършване на 
дейностите. 

Доброволецът 
споделя това, 
което е 
наблюдавал с 
учителя в края на 
сесията. 

Оценка на 
групата и 
функционира
не на 
сесиите.

Самооценяване на 
дигиталните 
компетенции на 
участниците с 
подкрепата на 
учителите. 

 

Да споделят оценката 
на курса и на 
участниците с 
учителите и 
доброволците. 

 
Оценка на групата и 

функциониране на 

сесиите.

 

 

Първоначална оценка        Оценка на Процеса Оценка на Процеса 



За Проект digiUP  

 
Този документ е ръководство за учители, доброволци и организации за прилагане на 

интерактивни групи по информационни и комуникационни технологии (ИКТ), за да 

могат да подобрят дигиталните компетенции на своите участници. 

 

Ръководството е разработено в рамките на европейския проект digiUP: интерактивни 

групи за диалогично включване чрез диалог между поколенията, проект, финансиран 

по програма Еразъм + на Европейската комисия, включващ организации от 4 

европейски страни: Германия, Швеция, България и Испания. Резултатите, представени 

тук, бяха разработени и договорени съвместно с участниците, които бяха част от 

проекта.  

 

 
За повече информация посетете: http://tinyurl.com/hot6qej  

http://tinyurl.com/hot6qej
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