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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност на проблема 

Стратегията на Европейския съюз (ЕС) „Европа 2020“ е стратегия за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж до 2020 година. В нея Европейската 

комисия (ЕК) предлага три подсилващи се взаимно приоритета: интелигентен, 

устойчив растеж и приобщаващ растеж. ЕС очертава и приоритетите в областта 

на образованието, а именно развитие на изследванията/иновациите и цифровото 

общество, което е в пряка връзка с използване на информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) (СИУПР, 2010). С ИКТ е свързана и една от 

седемте водещи инициативи на стратегията „Европа 2020“, а именно – Програмата 

в областта на цифровите технологии. Тя е разработена за определяне на ключовата, 

създаваща нови възможности роля, която ще трябва да играе използването на ИКТ. 

Свидетели сме на бързото развитие на ИКТ през последните десетилетия и 

приложението им във всички области на живота. Наред с позитивите това поставя 

и широк спектър от проблеми, свързани с всички области на общественото 

развитие. Нарасналите технологични възможности на компютърната техника във 

все по-голяма степен обслужват информационните потребности на обществото и в 

частност системата на образованието. Следенето на процесите в тази посока и 

направените задълбочени анализи от страна на Министерство на образованието и 

науката (МОН) доведоха до разработване на адекватни стратегии и планове за 

приложението на ИКТ в системата на образованието. 

Визията за внедряване на ИКТ в българското образование и наука, 

разработена в Стратегия за ефективно прилагане на информационни и 

комуникационни технологии в образованието и науката (СЕПИКТОН) на република 

България (2014-2020 г.) е свързана с:  

- Развитие на единна модерна ИКТ среда за образование, наука и иновации;  

- Въвеждане на интегрирано цифрово управление във всички сфери на 

образованието и науката и автоматизиране на административния труд на учителя, 

учения и преподавателя;  

- Приоритетно развитие на общодостъпно, универсално и съвместимо 

(стандартизирано) електронно съдържание и значително намаляване на хартиения 

документооборот в сферата на образованието и науката;  

- Развитие или възприемане на признати стандарти и метрики за ИКТ 

компетентност и поставяне на ИКТ уменията като елемент в кариерното развитие 

на кадрите в образованието и науката;  

- Въвеждане на национално външно оценяване на дигиталните 

компетентности на учениците при завършване на основно образование и 

сертифициране на ИТ уменията на учениците от профилирани и професионални 

гимназии;  

- Определяне на измерими с ИКТ средства, актуални метрики за 

образователно и научно развитие, както и синхронизиране с европейските и 

световни измерения и класификатори, референтни рамки, програми и др., вкл. 

постоянен мониторинг и активно въздействие с цел подобряване на позициите на 

България в научния и образователен обмен;  

- Постигане на координирано планиране и реализация на ИКТ проекти на 
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образователните и научни институции на европейско, национално и регионално 

ниво; 

- Развитие чрез ИКТ средства на нови образователни и научни услуги, 

регистри и общодостъпна обществена информация с цел привличане на всички 

потенциални участници в подкрепа на стратегията – родители, институции, фирми, 

граждански организации и др. 

Мисия на стратегията е цялостна модернизация и трансформация на сферите 

на образованието и науката чрез средствата на ИКТ и постигане на измерими и 

убедителни стойности на индикатори за подобряване на качеството на 

образователната и научна дейност в страната, вследствие на реализацията на 

стратегията. (СЕПИКТОН, 2014) 

В процеса на информатизация се наблюдават редица сериозни проблеми, 

които изискват количествена и качествена промяна на използваните подходи и 

средства (СЕПИКТОН, 2014): 

1. Отсъства системен и комплексен подход към решаването на задачите за 

информатизация на образованието и науката;  

2. Няма единна информационна и комуникационна среда, а бързата 

амортизация на компютърно и терминално оборудване и липсата на национална 

ИКТ инфраструктура за съхранение и обработка на образователна и научна 

информация е сериозна пречка пред развитието на ефективно образование и 

изследователска дейност; 

3. Липсват интегрирани системи за управление на процесите в 

образователната и научната област, няма реална автоматизация на 

административния ресурсоемък труд на преподавателя и учения, липсват 

адекватни политики за ИКТ развитие на местно, регионално и национално ниво;  

4. Има съществен дефицит на квалифицирани ИТ специалисти, който рязко 

се усеща във всички отрасли на образованието и науката и е необходим за 

адекватно функциониране на постоянно развиващата се ИКТ инфраструктура и 

услуги;  

5. Липсва система за постоянна квалификация на образователните 

специалисти за ефективно използване на съвременни ИКТ в учебната работа;  

6. Налице е постоянно растящ оборот на документи на хартиен носител в 

системата на образованието и науката в противовес със световните тенденции за 

неговото намаляване;  

7. Липсва достатъчно като количество, качество, съвместимост и 

взаимосвързаност онлайн цифрово съдържание за адекватно провеждане на 

образователна и научна дейност в тон и с навлизащите тенденции за дуално и 

продължаващо обучение и учене през целия живот;  

8. Повечето потребители не разполагат с достатъчно умения за ефективна 

работа с ИКТ.  

Налице са и специфични социални и икономически проблеми на страната ни, 

които влияят върху качеството на образованието и науката, като неблагоприятната 

демографска ситуация в България, миграционните процеси в национален и 

европейски мащаб, глобалната икономическа криза, разривът между поколенията и 

промяната на ценностите; липсата на традиции в сферата на критичното мислене и 

активното учене; липсата на мотивация сред учителите, които не успяват да се 

адаптират към новите реалности и сред учащите, които още не осъзнават 

образованието като ценност. (СЕПИКТОН, 2014). 
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Всички тези негативни тенденции водят до сериозно изоставане на 

българските ученици, което е видно от резултатите на последните изследвания на 

международната класация PISA. Безспорна е необходимостта от спешни промени в 

организацията на учебно-възпитателния процес (УВП).  

Част от промените са свързани с адекватно интегриране на ИКТ в 

образованието. Съществуват две основни тенденции в изследванията, свързани с 

приложението на ИКТ в образованието – технологичен и педагогически, които не 

винаги имат достатъчно общи виждания. Технологичният подход акцентира на 

средствата на ИКТ, а педагогическият подход – към дидактическите и 

психологически аспекти на електронното обучение. 

Прекалените очаквания, че технологичният подход ще доведе до повишаване 

качеството на обучението често води до загуба на цели и до нарушена организация 

на процеса на обучение. Проблемът е от една страна с какви технологични средства 

ще се разработи дадена структурна учебна единица, а от друга как да се организира 

тази учебна единица с приложение на ИКТ, че да се постигнат дидактическите и 

възпитателни цели и задачи.  

Технологичното решение е средството, обвивката на един урок, а 

дидактическият модел е ядрото, около което се изгражда този урок. 

Технологичният и дидактически подходи за организация на обучението с ИКТ не 

трябва да се противопоставят, а трябва да се разглеждат едновременно и във 

възможностите за взаимодействие.  

Използването на компютърни технологии в обучението пряко повлиява и 

изменя частно дидактическата система от цели, учебно съдържание, методи, форми 

и средства на обучение и учебно-материална база. ИКТ използвани, като основни 

или допълнителни средства в учебния процес може да го рационализират пълно 

или частично, в зависимост от начините на използването му. Основателни са 

предположенията, че чрез използване на ИКТ в обучението се интензифицира 

учебния процес, повишава се интереса на учениците към учебното съдържание и 

процеса на учене, активно се решават разнообразни учебни задачи, обучението 

придобива действен характер, повишава се научната стойност на отделните учебни 

предмети в средното училище, а ученикът става по-самостоятелен, има възможност 

да достигне до научните истини по индивидуален път, чрез изследвания и 

проучвания във виртуална среда.  

Всички посочени предпоставки са свързани с организацията и управлението, 

т.е. с мениджмънта на процеса на обучение при приложение на ИКТ. Именно те ме 

насочиха към търсене на технологични и дидактически аспекти на проблема за 

мениджмънта на обучението с приложение на ИКТ.  
 

Цел на дисертационния труд, основни задачи и методи за изследване 

Дисертационното изследването е проведено в Департамента за информация и 

повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет, 

Стара Загора в периода 2012 – 2016 година. В отделните етапи на изследването 

участват учители, включени в различни квалификационни форми в ДИПКУ. 

Хипотезата на изследването е: 

Ако в мениджмънта на квалификационния процес се подбере, адаптира и 

приложи специализиран софтуер, то това ще повиши ефективността на обучението 

по посока знание, разбиране и приложение на знанията на учащите. 
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Цел на изследването: 
На базата на проучване на възможностите на ИКТ да се разработи и апробира 

дидактичен модел за мениджмънт на квалификационния процес, чрез използване 

на специализиран софтуер.  

За постигане на поставената цел се оформиха следните основни задачи: 

1) Проучване на проблема за образователния мениджмънт и мениджмънта на 

класа; 

2) Теоретични проучване на технологичните и педагогически аспекти в 

развитието на ИКТ в образованието; 

3) Теоретично проучване на използвания в България специализиран софтуер 

за управление на учебния процес; 

4) Проучване на педагогическата практиката за приложение на ИКТ в 

процеса на обучение и на специализиран софтуер за управление на учебния процес. 

5) Установяване на нагласите на учителите и нуждата им от квалификация за 

използване на ИКТ в учебния процес. 

6) Конструиране на модел за използване на специализиран софтуер за 

управление на учебния процес, при изучаване на учебния модул „Компютърна 

графика“ 

7) Установяване на ефективността на конструирания дидактичен модел; 

8) Разработване на учебна програма за квалификация на учители за работа 

със специализирания софтуер за управление на класа Mythware Classroom 

Management.  

Очертавайки методиката на изследването, са откроени приоритетните 

подходи и методи, които се използват в него и тяхното взаимодействие.  

Подходите и методите, използвани в изследователската дейност се прилагат в 

комплекси, с предимство на един или повече от тях в различните части на 

изследването. При това един и същи метод може да изпълнява различни функции в 

различните етапи на изследването, както и да се прилага на различни равнища. 

1) Подходи на изследването: качествен и количествен подходи; 

конструктивистки подход; кoнeктивизъм; дейностен подход. 

2) Методи на изследването 
Подходящият подбор на методите за изследване осигуряват взаимосвързаност 

между теоретичното и емпиричното ниво на изследването. За реализирането му са 

използвани следните методи:  

1. Теоретичен анализ и синтез на научната литература, разкриваща 

различни аспекти на разглеждания проблем; 

3. Анализ на учебната документация и държавните образователни 

изисквания (ДОИ) по информатика и информационни технологии (ИИТ); 

4. Анкетен метод, за да се проследи промяната в нагласите и 

потребностите на учителите при приложени на ИТ; 

5. Моделиране за разработване на модел за обучение, чрез използване на 

специализиран софтуер за управление на класа; 

6. Експертна оценка за определяне на валидността на теста за оценка 

знанията и уменията на учителите, участващи в изследването; 

7. Педагогически експеримент при прилагане на авторския модел за 

обучение, чрез използване на специализиран софтуер за управление на класа; 

8. Наблюдение при реализиране на авторския модел, чрез използване на 

специализиран софтуер за управление на класа; 



7 

 

9. Математическо-статистически методи за обработка на получените 

резултати и съответстващ количествен и качествен анализ.  

10. Тестиране за проверка на влиянието на използвания специализиран 

софтуер за управление на класа върху придобитите знания и умения на учителите 

след приключване на обучението; 

10. Обобщение на изводи от направените емпирични изследвания. 
 

Научна новост 

Научните новости на изследването са: 

 интеграция между технологичните и педагогическите аспектии на 

мениджмънта в обучението; 

 експериментално изследване на специализираните програми за 

управление на класа; 

 Обобщаването на модел за мениджмънт на учебния процес с приложение 

на информационни и комуникационни технологии. 
 

Практическа приложимост 

Разработения и апробирам модел за мениджмънт на квалификационния 

процес, чрез използване на специализиран софтуер е приложим както за обучение 

на възрастни, така и при обучение на ученици и студенти. 
 

Апробация 

Педагогическият експеримент е проведен през 2015 г. в ДИПКУ към 

Тракийски университет – Стара Загора с курсисти в СДК „Информатика и 

информационни технологии“ в модул „Компютърна графика“. Занятията с учащите 

са провеждани в компютърен кабинет, оборудван с преносими компютри с 

инсталиран софтуер за управление на класа Mythware Classroom Management и 

двата изучавани софтуера Adobe Photoshop 7 и Corel Draw 9.  

Разработената система за квалификация на учители с приложение на 

специализиран софтуер за управление на класа се използва в обучителни модули 

„ИКТ и мениджмънт на ученическия клас“, „Аудио-визуални и информационни 

технологии в обучението“, „Дигитални технологии в обучението“, „Електронни 

ресурси в обучението“, „Операционни системи с графичен интерфейс“, 

„Текстообработка и електронни таблици“ и „Програмни продукти за работа с 

мултимедия. 

Част от резултатите от изследването са докладвани на следните 

международни и национални конференции: 

- Юбилейна научна конференция 20 години Тракийски университет, 

Тракийски университет – Стара Загора, 19.05.2015; 

- Национална конференция с международно участие Сливен'2015, ТУ-София, 

ИПФ-Сливен, 26-28.06.2015. 

Резултатите от дисертационното изследване са използвани в средните 

университетски проекти: 

- Университетски проект на ДИПКУ №2/2015 на тема: „Информационните и 

комуникационни технологии в помощ на мениджмънта на класа“; 
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- Университетски проект на ДИПКУ №1/2016 на тема: „Модел за създаване 

на иновативна среда за обучение и квалификация“. 
 

Публикации 

Основни постижения и резултати от дисертационния труд са публикувани в 

пет научни статии, от които две самостоятелни и три в съавторство. 
 

Структура и обем на дисертационния труд 

Дисертационният труд е в обем от 218 страници, като включва увод, четири 

глави за решаване на формулираните основни задачи, списък на основните 

приноси, списък на публикациите по дисертацията и използвана литература. 

Цитирани са общо 151 литературни източници, като 45 са на латиница и 106 на 

кирилица, посочени са и 25 интернет адреса. Работата включва общо 52 фигури и 

14 таблици.  
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ГЛАВА 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА МЕНИДЖМЪНТА НА 

УЧЕНИЧЕСКИЯ КЛАС 

1.1 Мениджмънт. образователен мениджмънт. основни понятия. 

В този параграф е разкрито възникването и съдържанието на понятието 

мениджмънт. “Думата “мениджмънт” съществува от векове. Но приложението й 

към управляващ орган, институция и особено към бизнеса е типична за САЩ – 

американското значение на “мениджмънт” няма еквивалент в нито един друг език. 

Мениджмънтът е едновременно и функцията, и хората, които я поемат. Означава 

социална власт, но и научна дисциплина и поле за изследване”, казва Питър 

Дракър. (по Атанасова и др., 2014) 

Понятието мениджмънт (management) произлиза от английски език и в 

превод означава ръководство, управление, а мениджър (manager) означава 

управител, директор, ръководител, администратор. 

В научната литература понятията „мениджмънт” и „управление” са 

дискусионни. Приемам обобщението на П. Балкански, изразено математически, а 

именно: Мениджмънт = Управление + Ръководство (Балкански, 2003). 

Тук конкретизирам понятието „образователен мениджмънт“ и приемам, че “… 

образователния мениджмънт може да се определи като вид мениджмънт, 

практикуван в образователната сфера – дейност по планиране, организиране (в т.ч. 

координиране), ръководство (в т.ч. лидерство, мотивация, управление на 

човешките ресурси), контрол на образованието.” (Гюрова, 2009) 

Изясняването на понятието “образователен мениджмънт” не е лесна задача. 

Съществуват различни интерпретации на дефиницията, предмета и съдържанието. 

Различията започват от съдържанието, което се влага в основните понятия 

“образование” и “мениджмънт”, които определят съдържанието на понятието (и 

практиката на) образователния мениджмънт. 

Най-общо образователният мениджмънт може да се определи като вид 

мениджмънт, практикуван в сферата на образованието. Това на практика по 

аналогия води до извода, че “мениджмънтът на образованието (или 

образователният мениджмънт) като теория и практика ще обхваща 

мениджмънта на образователната система, на образователните институции и 

услуги за образование на деца и възрастни и на образователния процес с деца и 

възрастни учащи”. (Гюрова, 2015) 

На базата на обобщеното представяне на образователния мениджмънт се 

откроява мястото и ролята на управлението на образователния процес 

1.2. Мениджмънт на ученическия клас 

В 1.2. е изследвано мястото на мениджмънта на ученическия клас, неговата 

същност, специфика и роля за образованието. Разгледани са подходите и 

съдържателните направления към мениджмънта на класа. Анализирани са 

концепциите за мениджмънта на ученическия клас на основата на публикациите в 

тази посока на Иван Иванов, Силвия Николаева, Добринка Тодорина, Вяра Гюрова 

и др. 
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1.3. Специфика на мениджмънта на процеса на обучение  

Конкретизирайки проучванията в 1.1. и 1.2. естествено стигам до 

необходимостта да разгледам спецификата на мениджмънта на процеса на 

обучение, което е тясно свързано с целта и предмета на дисертационното 

изследване.  

Разглеждайки йерархичните нива на образователния мениджмънт приемам 

позицията, че управлението на учебния процес на ниво образователна институция 

следва да се разглежда като съвкупност от действията на ръководството на 

образователната институция и дейността на отделните преподаватели за пряко 

управление на учебната работа с учащите, с цел постигане на високи резултати и 

удовлетвореност от процеса. (Гюрова, 2015). 

Училището реализира управленски функции на ниво микроуправление, което 

се диференцира на три под-равнища: на висше управленско равнище - решенията 

се вземат от директора и различните органи (съвети) към него; на мезо (средно) 

управленско равнище - управленски решения вземат заместниците на директора, 

ръководителите на методическите обединения (колегиите по учебни предмети и 

направления), на комисиите, проблемните групи и пр.; на най-ниско управленско 

равнище решенията се вземат от учителя – класния ръководител (по отношение 

организацията на класа) и всеки учител-предметник (по отношение организацията 

и провеждането на всеки учебен час). 

На низшето управленско равнище в училище, но с най-голяма роля по 

отношение на крайния резултат от обучението, е учителят. Неговите управленски 

функции и дейности се отнасят до: планиране, организиране, реализиране и 

контрол на учебната дейност и оценяване на резултатите от нея; получаване на 

обратна връзка за степента на усвояване на учебния материал, за собственото 

представяне, за проблемите на учащите в учебния процес; научно и техническо 

осигуряване на учебната работа – информационни източници, технически средства 

и технологии; управление на средата – грижа за организацията на материалната 

среда (подреждане на учебната зала) и за психологическия микроклимат; 

управление на опита на учениците в ученето – подпомага учениците в 

изграждането на подходящи стратегии и стилове на учене, създава възможности за 

попълване, разширяване и затвърждаване на знанията и уменията им; информиране 

на ръководството и родителите за резултатите от учебната работа. 

Независимо дали работи в българско, американско или което и да е по света 

училище, учителят е мениджър “на първа – бойна – линия” (Дракър, 2001), когото 

всички гледат, контролират и оценяват, но и от когото всички очакват „високи 

резултати” – знания и умения на учениците в края на учебния срок или на учебната 

година.  

Разглеждайки същността на понятието мениджмънт на процеса на обучение 

можем да отделим няколко технологични аспекта. Например технология на 

мениджмънта на процеса на обучение като модел на средства и начини за по-

ефективно и качествено управление, където водеща е връзката на отделните 

елементи на управлението, подредени по определена логика. В основата й е т.нар. 

“технология на дидактическите въпроси“. Стартовият момент е в центъра и е 

свързан с определяне на целите на учебния процес, от които пък зависят 

съдържанието, методите, средствата, очакваните резултати и начините на 

оценяването им. (Фиг. 1) 
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Фиг. 1. Технология на управление на учебния процес - Дидактически въпроси 

 

Вариант на подобна технология, базирана на търсене на отговори на 

дидактически въпроси е „Подходът на шестте въпроса“ (Фиг. 2)  

Друг вариант на технология, основана на дидактическите въпроси и отговори 

е „Методът на шестте К“ (по Георгиева & Николаева, 2001). 

Процесът на обучение е уникален със своята специфика, структура и култура 

и изисква специфични подходи и управленски решения. Естествено значението на 

познаването на теорията на образователния мениджмънт е в това да предпази 

директорите и управленските екипи на различни равнища от грешката да се 

базират предимно на опита си и опита на други, които познават и по този начин да 

възпроизвеждат остарели стереотипи на управление и едни и същи грешки. 

 

 
Фиг. 2. Подход на шестте въпроса 

 

1.4. Същност и структурни елементи на образователната среда и 

организацията й 

В педагогическата литература се срещат различни наименования на понятието 

“среда”, в зависимост от това, кое ключово понятие е в центъра на изследването: 

“образователна среда”, “среда за обучение”, “педагогическа среда”, “учебна среда”, 

“ангажиращи ученето среди”, “интерактивна среда”, “виртуална среда”. 
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В 1.4. се представя същността и структурните елементи на понатията „среда“ 

и “учебна среда”. Предметно-материалните условия за образование представляват 

т. нар. “предметно - пространствена среда”. Според Ст. Динчийска “съвременното 

разбиране за предметно-пространствена среда е, че тя не е елементарна физическа 

категория, а културно-педагогически комплекс” (Делчева, Динчийска и др, 2000). В 

по-широк смисъл, в този комплекс живеят, работят и имат отношение към него 

ученици, учители, родители, студенти и преподаватели, специализанти, докторанти 

и др.  

Компютърът и информационните и комуникационни технологии са основни 

фактори в обучението и определят образователната среда като информационно-

образователна среда (ИОС). (Кожухарова & Брънекова, 2010). 

Под „образователната среда“ В. Ясвин приема “системата от влиянията и 

условията за формиране на личността по зададен образец, а също и възможностите 

за нейното развитие, съдържащи се в социалното и пространствено предметно 

обкръжение. (Ясвин, 2001). Понятието образователна среда се явява като родово за 

понятия като семейна среда, училищна среда, и др. 

Анализирайки разгледаните по-горе теоретични постановки за понятието 

“среда” в педагогическата литература, може да се направи следното обобщение: 

Под образователна среда се разбира съвкупност от условия (технически и 

програмни средства, организационно и научно-методическо обезпечение и др.), 

способстващи за възникване и развитие на процеси на учебно-информационно 

взаимодействие между обучаемите и между обучаеми и обучаващия екип, за 

осъществяване на качествена и ефективна подготовка на учениците.  

Управленско-технологическите направления на мениджмънта на 

образователната среда са свързани с подбор на съвременни стратегии, 

технологии и техники на обучение в учебната среда. Те включват когнитивни 

модели, стратегии и техники. Интерес представляват моделите за мениджмънт 

на учебната среда, базирани на информационните и комуникационни технологии. 

В българските училища са налични основно три програми за управление на процеса 

на обучение – Mythware Classroom Management, NetSupport School и HP Classroom 

Manager. Те все още не са масово прилагани, а методиките, които се създават се 

експериментират главно от учители по ИИТ.  

В тази част подробно са изследвани съществуващите модели за мениджмънт 

на образователната среда и мястото на творческата образователна среда. 

Търсейки възможности за развиване на творческа образователна среда е 

представен модел за такава. Типологизацията на образователните среди, която 

предлагаме е свързана с четири вида: догматична, спокойна, кариерна и творческа 

среда. (Ясвин, 2001). Обобщавайки можем да кажем, че догматичната среда 

способства за формиране на зависимо и пасивно дете, кариерната – активно, но 

зависимо дете, спокойната – на свободно, но пасивно, а творческата – на свободно 

и активно. Това можем схематично да представим на Фиг. 3. 

Съвременните изследвания показват недвусмислено, че доминираща 

теоретико-методологична платформа за изява на творческите постижения на 

учениците и ефективен мениджмънт на учебната среда е конструктивизмът с 

неговия хуманен и развиващ човека смисъл. 

Конструктивизмът е философия на ученето, според която хората, 

размишлявайки върху собствения си опит, изграждат разбиране за света, в който 
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живеят. При сблъсъка с нещо ново, ние трябва да го направим съвместимо с 

предишните си идеи и опит.  

При активното учене се създават условия за конструиране на знанията. 

Социалното конструиране на знанието е пълноценно, когато обучаваните споделят 

и обсъждат с другите своите постижения. В този процес е важно стимулирането на 

рефлексията и формирането на адекватна самооценка. Конструктивисткият подход 

поставя акцент върху начините на учене, а не върху постиженията, т.е. дава 

свободата на действие в процеса на учене.  

 

 
Фиг. 3. Модел на типологизацията на образователните среди 

 

Според много изследвания активното учене е един от начините, по който 

учениците учат най-добре. То се стреми към активно ангажиране на учениците в 

процеса на учене. Свързано е с методи и техники, при които учениците правят 

нещо повече от слушане. Те осъществяват откриване, обработване, приложение на 

информацията. Активното учене, съчетано със свободата да търсим, 

експериментираме, откриваме е една добра основа за успешен мениджмънт на 

творческата среда за обучение. 

Обобщавайки разгледаните в първа глава научно-теоретични аспекти на 

мениджмънта на ученическия клас, мениджмънта на процеса на обучение и 

организацията на образователната среда можем да кажем, че проблемът трябва да 

бъде проучван на различни нива, въз основа на ситуационния анализ, 

производството на типичните решения в електронното научно и образователно 

пространство, като се вземат предвид национални, международни и 

индивидуалните особености на възприемане на знания и умения, както и 

иновативни стратегии на преподаване и учене. Огромна роля има подбора и 

прилагането на подходящи учебни стратегии. Сравнително сложни са процесите, 

моделите и методите за тяхната последваща обработка, които поне частично ще 

задоволят нарастващите нужди на обществото и ще осигурят ускорено внедряване 

на иновативни знания и технологии в образователния процес. 
 

ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА МЕНИДЖМЪНТА НА 

КЛАСА 

Във втора глава вниманието е насочено към технологичните аспекти на 

мениджмънта на класа. Те са свързани с интегрирането на ИКТ в образованието. 

Мотиви за това са, че тe подкрепят учениците в тяхното собствено конструктивно 

мислене, позволяват им да се издигнат над когнитивните ограничения, и ги 
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ангажират с когнитивни операции. Много проучвания са документирали 

положителните резултати от обучението с използване на ИКТ в училищата. 

Опитни преподаватели, използващи ИКТ в подкрепа на ученето на учениците са 

установили, че използването им може да направи управлението на класна по-лесно, 

тъй като дават възможност на учителите да подготвят интересни и 

предизвикателни материали и увеличава мотивацията на учениците. Различните 

видове ИКТ предоставят нови и разнообразни възможности за обучение.  

В 2.1. Развитието на ИКТ – технологични и педагогически аспекти са 

обобщени основните етапи от развитието на образователните технологии на базата 

на развитието на иновациите, които са оказали значително влияние на по-

нататъшното развитие на образованието и обучението. Проследявайки развитието 

на ИКТ и съответните методи на обучение може да се отделят схематично на пет 

етапа. 

В 2.2. Конструктивизмът – теоретико-методологична платформа на 

електронното обучение. Връзка между конструктивизма и електронното 

обучение разглеждаме същността на електронното обучение и връзка между 

конструктивизма и електронното обучение. Проучвайки изследванията (Пейчева-

Форсайт, 2010), (Тупаров & Дурева, 2008), (Шарланова, 1999), (Meyers & Jones, 

1993), (Bonwell & Eison, 1991), (G. Gibbs, 1992), (Bain, 1994), (Ingleton, 2000), 

(Anderson & Adams, 1992), (Chehlarova, T. & E. Sendova. 2011), (Chehlarova, T., E. 

Sendova & E. Stefanova. 2012), (Albanese & Mitchell, 1993; Engel, 1991), (Benoit, 

2004), (Barrows, 1999), (Doyle & Straus, 1982) и други обосноваваме предимствата 

и връзката на принципите и методите на конструктивизма с интегрирането на ИКТ 

в образованието и управлението на процеса на обучение. 

Изводът от анализа на разгледаните в тази част теории е, че 

конструктивистките теории включват две основни постановки: 

- Учениците активно конструират своето собствено знание, вместо да 

получават наготово информация; 

- За да се постигне тази цел, трябва да се направи промяна в организацията 

на процеса на обучение – да се осъществява взаимодействие между участниците и 

да има динамика по време на осъществяването му.  

На базата на тези теории са разгледани съществуващите модели за интеграция 

на ИКТ в УВП на И. Г. Захарова (Захарова, 2008) и мултимедиен модел на 

обучение на Е. С. Полат (Полат, 2004). Основните характеристики на тези модели 

са, че образователните/научните дисциплини се базират не на печатни учебни 

материали, а на електронни библиотеки и обектно-ориентирани мултимедийни 

материали и всеки потребител може да бъде автор и да публикува материали, които 

са достъпни за всички; учениците не получават готови познания, те трябва сами да 

ги конструират, да се обучават индивидуално в зависимост от способностите, 

интересите, предпочитанията и познавателните си способности. Те се научават как 

да учат. Учениците участват при определянето на образователните цели и поемат 

отговорност за тяхното изпълнение. Те могат да да работят в екипи, да взимат 

участие в дискусии и да търсят ефективността от обучението, дори да избират 

преподавателите си. 

На базата на проучените модели предлагам Обобщен модел на мениджмънт 

на учебния процес с приложение на ИКТ. Той е разработен на основата на: 

- направеното теоретично изследване, резултатите от което са представени в 

първа и втора глава на дисертационното изследване;  
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- обобщеното изследване на възможностите, подходите и методите за 

приложение на информационните и комуникационни технологии в учебния процес, 

представен във втора глава на дисертационното изследване 

- анализа държавните образователни изисквания за учебно съдържание по 

ИТ;  

- анализ на учебното съдържание по ИТ, на базата на което е проведен 

експеримента;  

- проучването на педагогическата практика; 

- на изследването на конструктивистките подходи и методи за обучение; 

- концепцията на изследването. 

 

 

Фиг. 4 Модел на мениджмънт на учебния процес с приложение на ИКТ 
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Представеният модел функционира като система, в която се осъществява 

взаимодействие между отделните компоненти. Те са насочени към формиране в 

единство на различни компетентности – дигитална, социална, умения за 

преподаване и учене в интерактивна образователна среда и др. 

Структурата на модела за мениджмънт на учебния процес с приложение на 

ИКТ и връзките между отделните му компоненти са представени ва Фигура 4. 

Познаването и успешното реализиране на същностната характеристика на 

всеки от компонентите благоприятства за ефективното управление на процеса на 

обучение и позволява той да бъде успешно адаптиран към постоянно променящите 

се детерминанти на обучението. 

За реализацията на модела са проучени използваните в България платформи за 

мултимедийно интерактивно обучение – Mythware Classroom Management, HP 

Classroom Manager и NetSupport School. Обобщени са предимствата и 

недостатъците им. Изведени са проблеми при използване на платформите. 

Подробно са описани функциите на Mythware Classroom Management за 

управление на процеса на обучение. Софтуерът дава възможност на учителя да: 

- да разпространява своя екран и глас до учениците; 

- да позволи на един ученик да демонстрират своята работа на учителя и 

останалите ученици; 

- да наблюдава и контролира на работата на всички ученици дистанционно; 

- да пусне различни видео файлове и снимки от камерата на учениците; 

- да записва направеното на компютъра във файл и да го пуска отново на 

учениците; 

- да спре дистанционно компютрите на учениците; 

- да изпрати файл до учениците; 

- да изпрати съобщение до учениците; 

- да управлява дистанционно компютрите на учениците; 

- да разпространи интерактивни тестове и др. 

Софтуерът, инсталиран на един компютър може да се използва от различни 

учители в различни учебни часове. След стартиране на програмата, учителят 

трябва да въведе потребителско си име и парола, както и класа в който ще работи. 

Името на учителя се появява на работния плот на всеки ученик. Така учениците 

знаят с кой учител да се свържат. Свързването може да стане и от учителя. Той 

може да управлява класовете (списък на учениците в класа) с функциите създаване 

на нов клас, редактиране или изтриване на съществуващ клас. Също така може да 

експортира списък с учениците в класа в текстов файл. Учителят може да види 

списък на всички ученици, които са се присъединили към класа, да избере ученици, 

с които да започне работа, да добавя и изтрива ученици и да редактира имената на 

учениците. 

Режимите на визуализиране на иконите на ученическите компютри върху 

интерфейса на учителския са три: режим миниатюри (визуализират се умалените 

екраните на учениците); режим доклад (предоставя актуална информация за 

стартираната в момента програма, IP адрес, MAC адрес, натоварването на 

процесора, натоварването на паметта, мощността на батерията, името на групата и 

т.н. за всеки ученически компютър); режим на подаване на файлове (подава 

информация за статуса на предоставените файлове). 
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2.4.1. Интерактивно преподаване и учене 

Програмата Mythware Classroom Management подпомага и улеснява 

ученическо взаимодействие в класната стая. Тя е проектирана да задържи 

вниманието на учениците и да ги ангажира в обучението – от усвояването на 

информация до създаването на съдържание. Приложението е предназначено за 

електронно обучение и поддържа разнообразни и индивидуални стилове на учене. 

 Screen Broadcast – високоскоростно разпространение на съдържанието на 

екрана на учителя в реално време. 

 Net Movie –пускане на мултимедийни файлове от компютъра на учителя до 

компютрите на учениците от целия клас или част от класа. 

 Camera –излъчване на живо на аудио и видео учебно съдържание от USB 

камерата на учителя. 

 Student Demonstration – показването на един от екраните на ученическите 

компютри върху другите компютри за споделяне на ученическата работа и 

предлагане на творчески решения на зададения проблем. 

 Share Board – споделяне на интерактивна бялата дъска и съдържането 

между учителя и учениците за колективна или индивидуална работа. 

2.4.2. Ефективен контрол и помощ 

За да ръководи учениците в техния напредък в учебния процес, учителят може 

да наблюдава екраните на компютрите на учениците едновременно, може да 

контролира екраните на учениците или да споделя с тях. Той може да изключва 

звуковите устройства на учениците, да блокира техните входни устройства или да 

показва избрана картинка върху мониторите им, за да се съсредоточат върху урока. 

Също така учителят дистанционно може да стартира или затвори програми на 

компютъра на учениците, да отвори интернет страница, да стартира, рестартира 

или загаси всички или избрани ученически компютри с едно щракване с мишката, 

без да напуска своя компютър. 

2.4.3. Обучение 

Като програма за наблюдение на класната стая Mythware Classroom 

Management осигурява на учителя ефективни инструменти за организиране на 

уроците и управление на ученическата работа. Софтуерът позволява на учителя да 

вижда екраните на учениците и да предостави помощ от разстояние, както да 

подпомага комуникацията между учителя и учениците. Той може да пусне учебни 

материали от компютъра си до компютрите на учениците, да изпраща задачи за 

домашна работа, да събере файловете на учениците за преглеждане и оценяване.  

2.4.4. Групова работа 

Чрез програмата Mythware Classroom Management, учителят може да създава 

виртуални групи и въз основа на реални ситуации да извърши индивидуални 

учебни дейности. Учителят може да определят един активен член от всяка група 

като групов лидер, на когото да даде допълнителни права да ръководи някои от 

функциите, като разпространение на екрана, наблюдение, и други.  

Учителят и учениците, които са в една група могат да обменят информация 

чрез съобщения, рисунки, изображения, микрофон, емотикони, споделяне на 

файлове, чрез груповия чат или чат с предварително зададени различни теми. 
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2.4.5. Оценяване  

Като програма за управление на класа, Mythware Classroom Management има 

практичен набор от функции, които позволяват на учителя да оцени напредъка на 

учениците, чрез създаването и администрирането на тестове. Учителят може също 

да даде на учениците внезапна проверка, съдържаща единичен въпрос, което може 

да бъде полезно средство за оценяване на индивидуалното обучение по време на 

лекция или дискусия. Учителят може да види резултатите от тестовете на 

учениците, да запази резултатите в html-формат или да ги изпрати на родителите на 

учениците. 

Чрез програмата могат да бъдат създадени тестове, които комбинират четири 

различни типа въпроси: въпрос с избираем отговор; въпрос с избор на 

вярно/грешно; въпрос със свободен отговор; въпрос с попълване на празно място. 

Има възможност за вмъкване на изображение. Определя се броя на точките, които 

ученика може да получи при правилно отговаряне на всеки въпрос. Задава се и 

време за решаване на теста, като след изтичането му, програмата автоматично 

изпраща направеното до момента от ученика към компютъра на учителя. 

Софтуерът прави автоматично проверка на теста на всеки ученик, след 

предаването му и изчислява броя на получените точки. Изключение правят 

въпросите със свободен отговор, които е необходимо да бъдат оценени от учителя, 

след проверка на отговора. След всеки въпрос в решения тест учителя има 

възможност да направи коментар на отговора на ученика. Резултатите на 

учениците се изчисляват в брой получени точки. След оценяване на тестовете на 

всички ученици програмата дава статистика за верните и грешните отговори на 

всеки отделен въпрос от теста, които са дали учениците. Статистиката се представи 

графично. 

2.4.6. Mythware Classroom Management под различни операционни 

системи 

Софтуерът за управление на класа Mythware Classroom Management е създаден 

във версия за Windows, Android, iOS и Linux. Съвместим е с почти всички версии 

на съответните операционни системи. Той е проектиран с приятелски и лесен за 

работа интерфейс. Има добра съвместимост и стабилност, може да работи 

едновременно с други програми и осигурява сигурна работа по време на целия час. 

2.5. Сравнителен анализ на софтуерни приложения за управление на 

процеса на обучение 

Направен е сравнителен анализ на трите използвани в България платформи за 

управление на класа от гледна точка на възможностите им, разликите във 

функциите им и проблемите при използването им. 

В обобщение на разгледаните във втора глава технологични аспекти на 

мениджмънта на класа може да се каже, че с развитието на ИКТ се развиват и 

информационните приложения за образованието. Доминиращата теоретико-

методологична платформа на електронното обучение е конструктивизма, според 

който учениците активно усвояват необходимите им знания и умения. Основния 

акцент попада не върху постиженията им, а върху начините на учене. Необходимо 

е на учениците да се осигури учебна среда, в която те да имат възможност да си 

сътрудничат и подпомагат. 
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Личността на учителя е определящ фактор в този процес. Той трябва да 

ръководи учебния процес, да насочва учениците към придобиване на нови знания и 

умения и да контролира цялостния процес на обучение. От неговата квалификация 

зависи дали ще прилага съвременните ИКТ в учебния процес, чрез които да 

повиши интереса на учениците, да подобри мотивацията им, също така да постигне 

по-добра нагледност, по-бързо и лесно осмисляне на учебния материал от 

учениците и да улесни своята дейност в часовете и подготовката за тях. 
 

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Дисертационното изследване се осъществи в продължение на четири години 

(2012 – 2016) и включва четири етапа, показани на Фиг. 5. 

 

 

Фиг. 5 Етапи на изследването 

 

3.3. Описание на изследването 

За целите на изследването са проведени констатиращ, обучаващ и контролен 

експерименти. 

3.3.1. Констатиращ експеримент  

През първата половина на 2012 година е проведено анкетно проучване с 200 

учители, участващи в различни квалификационни форми в ДИПКУ – Стара Загора 

(краткосрочни и дългосрочни), с цел да се проучат състоянието и потребностите от 

квалификация на учителите за приложение на ИКТ в обучението. Същото анкетно 

проучване се проведе и в началото на 2016 година, отново с 200 учители, 

участващи в различни квалификационни форми в ДИПКУ. Целта е да се провери 

четири години по-късно каква е динамиката и съпътстващата я промяната на 

потребностите и уменията на учителите, за познаване и по-активно приложение на 

ИКТ в учебния процес. Резултатите от двете анкетни изследвания са обобщени в 

четвърта глава. В анкетното проучване не участват учителите, включени в 

обучаващия експеримент. 
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3.3.2. Обучаващ експеримент 

Обучаващият експеримент е проведен през 2015 г. в ДИПКУ към Тракийски 

университет – Стара Загора с курсисти в СДК „Информатика и информационни 

технологии“. Занятията са провеждани в компютърен кабинет, оборудван с 16 

работни места за курсистите и едно за преподавателя. Компютрите са с ОС 

Windows 7 и инсталирани графичните редактори, които се изучават в модул 

„Компютърна графика“ – Corel Draw 9 и Adobe Photoshop 7. На всички компютри е 

инсталиран специализирания софтуер за управление на класа Mythware Classroom 

Management, като на преподавателския компютър е инсталирана учителската 

версия на програмата (управляваща ученическите), а на останалите – ученическата 

(подчинена). 

Педагогическият експеримент е проведен в модул „Компютърна графика“. 

Според учебния план на специализациите по „Информатика и информационни 

технологии“, продължителността на модула е 30 учебни часа, разделени на 20 часа 

лекции и 10 часа упражнения. Учебните занятия за всяка група са проведени в две 

последователни съботно-неделни занятия. 

Организацията на обучението е в два варианта. Обучаваните са разделени на 

две групи. В контролната група (КГ) са използвани традиционни методи и средства 

за обучение. В Експерименталната група (ЕГ) е използван специализиран софтуер 

за управление на класа. 

Учителите са с близки дигитални компетентности и сходни резултати от 

изпитите по предходните дисциплини в СДК – „Основи на информатиката“, 

„Операционни системи“, „Текстообработка“, „Електронни таблици“ и 

„Презентации и програмни продукти за работа с мултимедия“. 

Пpи пpoвeждaнe нa пeдaгoгичecкия eкcпepимeнт ca cпaзeни cлeднитe 

изиcквaния: 

 Създаване на активна среда за обучение; 

 Отчитaнe нa умeниятa нa обучаемите зa paбoтa c кoмпютъp; 

 Събиpaнe нa нeoбxoдимитe дaнни зa нивoтo нa oвлaдeнитe знaния в модула. 

В контролната група обучението се проведе, като чрез мултимедиен 

проектор екрана на обучителя се проектира върху интерактивна бяла дъска. Там 

курсистите наблюдават въвеждащата в темата „Компютърна графика“ презентация. 

Основни методи са беседа и дискусия, като курсистите участват епизодично в 

евристична беседа, чрез която достигат до същността на преподавания материал.  

Чрез функциите за презентация на ИБД се представят възможностите на двата 

софтуера за създаване и обработка на графични изображения. Тук се разкриват 

възможностите на всеки инструмент или функция, след което се прави 

демонстрация в конкретен примери. След даден инструмент/функция или група 

функционално свързани инструменти всеки курсист изпълнява задача на своя 

компютър за придобиване на умения за работа с него. След изучаването на група от 

инструменти/функции на курсистите се дава по-сложна задача, за която е 

необходимо да проявят творчество и да приложат необходимите 

инструменти/функции за постигане на търсения резултат. Предвидените задачи за 

придобиване на практически умения за работа с програмите, всеки курсист 

разработва на своя преносим компютър, като преподавателят подпомага при нужда 

самостоятелната му работа. 

В експерименталната група се използва специализирания софтуер за 

управление на класа Classroom Management.  
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Въведението в компютърната графика (същността и видовете компютърна 

графика, цветови модели, графични файлови формати характеристики на 

растерната и векторната графика, др.) се осъществява чрез презентация, която се 

пуска на дисплеите на курсистите с функцията за разпространение на 

съдържанието на екрана на преподавателя Screen Broadcast. След приключване на 

раздела, чрез модула Survey, на курсистите се задават предварително разработени 

въпроси, за да се провери степента на усвояване на теоретичния конструкт на 

модула.  

След въвеждането в темата последователно се представят основните функции 

на графичните редактори за растерна графика (Adobe Photoshop) и за векторна 

графика (Corel Draw). Това се прави отново, чрез разпространение на 

съдържанието на екрана на преподавателя. По този начин курсистите наблюдават 

на своите екрани демонстрацията на възможностите на различните инструменти и 

функции на програмите, като през това време достъпът им до всички периферни 

устройства на компютрите е блокиран. Възможностите на всеки инструмент или 

функция се онагледяват с конкретен пример. 

След представянето на всяка основна функция или инструмент 

преподавателят поставя на курсистите задача за формиране на умения и навици, в 

която трябва да приложат придобитите знания. Всеки изпълнява задачата на своя 

компютър. Преподавателят наблюдава изпълнението на задачите, чрез функцията 

Monitor & Control на Classroom Manager и има възможност да укаже помощ при 

затруднение. Преподавателят изпраща предварително изработен работен файл, на 

курсистите посредством функцията File Distribution. След изпълнение на задачите, 

курсистите ги изпращат на преподавателя за проверка, чрез функцията File 

Collection. След тази проверка при необходимост се прави коментар на 

допуснатите грешки. 

Методите са същите като при контролната група – евристична беседа за 

възможностите на инструмента/функцията; демонстрация на възможностите му; 

упражнение, комплексно упражнение след изучаване на група 

инструмента/функцията. 

След приключване на изучаването на всеки от графичните редактори на 

курсистите се дава кратък тест, чрез модула Quiz на Classroom Manager и 

практическа задача, която всеки изпълнява в съответния графичен редактор, след 

което връща решението чрез функцията File Collection. 

След приключване на тестовете, преподавателят ги оценява и връща 

резултатите на курсистите. Коментират се най-често допусканите грешки в теста и 

практическата задача. 

На контролната група се дават същите междинни тестове и задачи, в 

съответния етап на обучение, но на хартиен носител. 

3.3.3. Контролен експеримент – тестиране 

За проверка на усвоените знания и умения в модул „Компютърна графика“, 

след приключването му, на курсистите се даде предварително разработен 

нестандартизиран тест. Тестът се състои от 40 въпроса – 16 от тях са за проверка на 

знанията върху „Въведение в компютърната графика“ и по 12 въпроса – върху 

основните функции на двата изучени графични редактора – Corel Draw и Adobe 

Photoshop. Целта на теста е да провери задълбочеността на придобитите знания и 
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умения от курсистите по модул „Компютърна графика“. В теста са включени 

въпроси за проверка на нива знания, разбиране и приложение на учебния материал.  

Тестовете бяха раздадени на курсистите на хартиен носител. Времето за 

работа – 2 учебни часа. 

Целта на контролния експеримент е да провери ефективността на 

разработената методика за обучение, чрез използване на специализиран софтуер за 

управление на класа. Сравнението на резултатите на специализантите в 

контролната и експерименталната група подпомогна анализирането и 

обобщаването на изводи, свързани с ефективността на двата метода на обучение. 

Отчитането на получените резултати е въз основа на определените критерии и 

показатели.  
 

ГЛАВА 4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ДЕЙНОСТ 

В 4.1. са представени резултатите от сравнително анкетното проучване, 

проведено с учители, участващи в различни квалификационни форми в ДИПКУ – 

Стара Загора (краткосрочни и дългосрочни). през 2012 и 2016г. Сравнителният 

анализ на анкетните проучвания дава основание да обобщим следните изводи: 

- За четири години броят на учителите, преминали през различни 

краткосрочни и дългосрочни обучения за придобиване на знания и умения за 

работа с ИКТ и приложението им в образованието се е увеличил с 42% (фиг. 6);  

 

 

Фиг. 6 Участвали ли сте досега в организирано обучение или курс, свързани с 

приложение на ИКТ в обучението? 

 

- Увеличил се броя на учителите, които познават технологиите само в 

теоретичен план. Няма съществена разлика между анкетираните, които са 

отговорили, че познават технологиите само в житейски план, правят опит за 

самообучение или изпитват затруднения с методическите решения за използване на 

ИКТ в обучението. Няма учители, които да не проявяват интерес към съвременните 

ИКТ; 

- Повишава се броят на учителите, които познават съвременните ИКТ и ги 

използват активно в учебната дейност. Увеличило се е използването на 

технологиите за повишаване интереса на учениците, за реализиране на обратна 

връзка, за презентация на учебно съдържание. През 2016 г. част от учителите са 
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посочили, че използват в учебната дейност собствени технически средства и такива 

на учениците; 

- Наблюдава се повишаване на процента учители използващи презентации, 

учебни филми и интерактивна бяла дъска в часовете. В момента учителите 

започват да използват активно електронни учебници и различни образователни 

софтуери, които не са се използвали преди четири години. „Други“ технологии, 

които се използват в момента са облачните технологии, специализирани 

обучителни програми и видеоуроци по различни учебни дисциплини и електронни 

тестове (фиг. 7); 

 

  

Фиг. 7 Използвани ИКТ от учителите 

 

- Анкетираните виждат повишаващото се влияние на технологиите в учебния 

процес. Повишават се и уменията на учителите за работа с технологиите; 

- Към началото на 2016 г. ИКТ все още не се използват пълноценно в 

учебната дейност. Все още има такива, които имат затруднен достъп до техника в 

училище и не използват компютър.  

- Намалял е броят на анкетираните, които декларират, че биха се включили в 

квалификационни курсове за придобиване на нови знания и умения за приложение 

на ИКТ в образованието. По-голямата част от тях посочват, че в училищата, в 

които работят няма достатъчно технически средства. Прави впечатление, че 

анкетираните, които са заявили, че познават много добре съвременните ИКТ и ги 

прилагат в учебния процес са отговорили, че биха се включили в такива 

квалификационни курсове (фиг. 8); 
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Фиг. 8 Включване в квалификационен курс за придобиване на нови знания и умения 

за приложение на ИКТ в образованието 

 

В 4.2. са представен резултатите от обучаващия експеримент - тестирането 

В дисертацията за постигане на поставените цели е използван математически 

апарат за статистическа обработка на резултатите както следва: 

- Методи за определяне характеристики на съставения тест – пресмятане на 

средно, дисперсия, стандартно отклонение, коефициенти за проверка за 

надеждност на теста др. 

- Методи за определяне характеристиките на задачите от теста – пресмятане 

на коефициенти за трудност на задачите от теста, разграничителната сила на 

задачите, съвместимостта на задачи с останалите задачи от теста и др. 

- Определяне на доверителен интервал – извършено на база на изчисления 

при нормално разпределение. 

- Доказване на хипотези включващо формулиране на хипотезите, определяне 

на критичното равнище на доверие, определяне на метода на проверката, 

осигуряване на информация от двете независими извадки, изчисляване на 

емпиричната характеристика на хипотезата Zem, определяне на емпиричната 

характеристика на хипотезата ZT и вземане на решение на база сравнение на двете 

характеристики. 

В дисертацията формираме две групи ЕГ и КГ, всяка от които се състои от 32 

курсиста. Във всяка от групите е проведен тест от Приложение 3. 

Основна задача при използване на математическо-статистически методи в 

педагогическите измервания е формирането на правомерни изводи за генералната 

съвкупност въз основа на емпиричните данни от нейна извадка. 

В конкретния случай си поставяме следните цели: 

Цел 1 – да намерим интервала на достоверност, в който попада средното 1X  

на данните от измервания признак за ГС1; 

Цел 2 – да намерим интервала на достоверност, в който попада средното 2X  

на данните от измервания признак за ГС2; 
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Цел 3 - да докажем (или отхвърлим) хипотезата, че курсистите от ГС1 имат 

по-високи резултати от тези на ГС2. 

Цели 1 и 2 реализираме с комбинирана диагностично-статистическа 

процедура включваща създаване на тест, оценка на теста като цяло, оценка на 

отделните задачи на теста, прилагане на теста и получаване на резултатите от него, 

пресмятане на емпиричните статистики средно, дисперсия и средноквадратично 

(стандартно) отклонение, приемане на вид разпределение за полученото средно, 

приемане на ниво на грешка и намиране на доверителния интервал за средното на 

генералната съвкупност. 

Цел 3 реализираме със стандартните статистически методите и средствата за 

доказване на хипотези, включващи формулиране на хипотезите (основна и 

алтернативна), определяне на критичното ниво на грешка, определяне на метода на 

проверката (зависи от вида на разпределението), осигуряване на информация от две 

независими случайни извадки, изчисляване на емпиричната характеристика на 

хипотезата, определяне на теоретичната характеристика на хипотезата и вземане на 

решение. 

Основните честотни характеристики от ЕГ и КГ, получени от теста са 

представени в Таблица 1 В този случай оценъчните категории са k = 5, броят на 

тестваните лица е n = 32 за всяка група. 

 

Табл. 1 Честотни характеристики на получените резултати на ЕГ и КГ 

xi 
ЕГ КГ 

fi if
~

 Fi iF
~

 [%]iP  fi if
~

 Fi iF
~

 [%]iP  

x1  2 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

x2  3 0 0 0 0 0% 4 4 
32

4
 

32

4
 12% 

x3  4 7 7 
32

7
 

32

7
 22% 9 13 

32

9
 

32

13
 41% 

x4  5 11 18 
32

11
 

32

18
 56% 11 24 

32

11
 

32

24
 75% 

x5  6 14 32 
32

14
 1 100% 8 32 

32

8
 1 100% 

 

fi – абсолютна честота – изразява броя еднакви данни от i-тата оценъчна 

категория; 

if
~

 – натрупана абсолютна честота; 

Fi – относителна честота (статистическа вероятност); 

iF
~

 – натрупана относителна честота); Pi – натрупан процент. 

Получените резултати са представени на Фиг. 9. 

В табл. 2 са представени резултатите от статистически величини за ЕГ и КГ. 

За корелационната зависимост между две метрично скалирани величини 

използвам корелационнен коефициент на Пирсън. Стойността му за КГ и ЕГ е 

R=0,89, който показва има много голяма зависимост между резултатите на ЕГ и КГ. 

Проверката за валидност на теста е извършена, чрез експертна оценка. 

Валидността на теста е много добра 0,84. 
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Табл. 2 Резултати от статистически величини за ЕГ и КГ 

 ЕГ КГ 

Средно аритметично –  5,22 4,72 

Дисперсията - S
2
 0,628 0,982 

Средно квадратично отклонение - S 0,792 0,991 

Коефициента на вариация - V   
Медиана 57 50 

Мода 6 5 

 

 
Фиг. 9 Честоти на извадките на ЕГ и КГ (хистограма) 

 

ИЗВОДИ 

На базата на теоретичното изследване на проблема и проведения обучаващ 

експеримент, можем да направим следните изводи: 

 

I. В теоретичен аспект: 

1. На основата на теоретичния анализ на научно-теоретичните аспекти на 

мениджмънта на ученическия клас, мениджмънта на процеса на обучение и 

организацията на образователната среда можем да направим извода, че проблемът 

трябва да бъде изследван на различни нива, въз основа на ситуационния анализ, 

производството на типичните решения в електронното научно и образователно 

пространство, като се вземат предвид национални, международни и 

индивидуалните особености на възприемане на знания и умения, както и 

иновативни стратегии на преподаване и учене.  

2. Огромна роля за ефективния мениджмънт има подбора и прилагането на 

подходящи учебни стратегии. Сравнително сложни са процесите, моделите и 

методите за тяхната последваща обработка, които поне частично ще задоволят 

нарастващите нужди на обществото и ще осигурят ускорено внедряване на 

иновативни знания и технологии в образователния процес. 

3. Доминиращата теоретико-методологична платформа на електронното 

обучение е конструктивизма, според който обучаемите трябва активно да усвояват 

необходимите им знания и умения.  
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4. Проучването на технологични аспекти на мениджмънта на класа показа, че 

с развитието на ИКТ се развиват и информационните приложения за 

образованието.  

5. Създаденият концептуален теоретичен модел за използване на 

специализиран софтуер за управление на учебния процес и дидактическата система 

за приложението му в продължаващото обучение на учителите се oсновава на 

тенденциите за съвременното развитие на информационните технологии. Той 

следва идеите на конективизма и конструктивизма, на личнoстно oриентирания, 

дейностния, компетентностния и технoлогичния подходи. Създаденият модел 

обединява научното знание в единна система и прави логическа взаимовръзка 

между различните положения в теорията и практиката. 

 

II. В приложен аспект: 

1. Разработеният и приложен иновативен модел за използване на 

специализиран софтуер за управление на учебния процес, при изучаване на 

учебния модул „Компютърна графика“, повиши качеството на овладяване на 

знанията от обучаемите. Това постижение се дължи на управленските решения, 

взети при разработването на модела, осъществени на базата на най-новите 

достижения в педагогическата и методическа наука, свързани с конструирането на 

учебния процес и развитието на информационните технологии. 

2. Емпирично установените факти при прилагането на модела са основание да 

потвърдим неговата ефективност. Качеството на иновативния модел се основава на 

ефикасната, ефективна и рентабилна технологичност на професионално-

педагогическите дейности:  

 избрана е подходяща концепция на учебното съдържание;  

 използвана е стратегия на обучение, при която чрез създадените ясни 

критерии лесно и системно се постига високо ниво на знанията и уменията на 

обучаемите.  

 подбрани са дейности на обучаемите, при които те имат активна роля, 

взаимодействат с различни ресурси и в резултат да придобиват компетентности. 

3. Методическите идеи и решения, заложени в дисертационното изследване 

могат да повлияят положително върху масовата училищна практика или да 

подтикнат към нови педагогически търсения. 

4. Повишават се знанията и уменията на учителите за възможностите за 

използване на ИКТ в учебния процес, както и мотивацията им за работа с новите 

технологии. 

5. Структурираните критерии и показатели за оценка качеството и 

ефективността от обучението са надеждни и валидни и могат да бъдат прилагани 

при подобряване системата за оценяване на учителите в продължаващото им 

обучение, а също и на учениците, при изучаване на съответния модул. 

6. Направената статистическа обработка на резултатите от дисертационното 

изследване дава основание да считаме, че хипотезата на изследването е доказана. 

Преобладаващите положителни резултати потвърждават верността на избраната 

методика. 
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НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
 

Резултатите от дисертационното изследване открояват научни приноси в 

теоретичен и в приложен план. 

 

Приноси в теоретичен аспект: 

1. Направен е анализ на научно-теоретичните аспекти на мениджмънта на 

ученическия клас, мениджмънта на процеса на обучение и организацията на 

образователната среда с приложение на специализиран софтуер за управление на 

класа; 

2. Проучени са технологичните аспекти на мениджмънта на класа с 

приложение на ИКТ; 

3. Подбрани са подходящи учебни стратегии, основани на конструктивизма и 

конективизма за осъществяване на ефективен мениджмънт класа; 

4. Създаден е концептуален теоретичен модел за използване на специализиран 

софтуер за управление на учебния процес и дидактическа система за приложението 

му в продължаващото обучение на учителите; 

5. Изследвана е динамиката на развитието на нагласите на учителите за 

приложение на ИКТ и различни специализирани софтуери в учебния процес; 

 

Приноси в приложен аспект: 

1. Разработен и апробиран е курс „Компютърна графика“, чрез използване на 

специализиран софтуер за управление на класа. 

2. Разработена е програма за квалификационен курс на тема „ИКТ в 

мениджмънта на ученическия клас“, който се провежда като краткосрочно 

обучение и е елемент от следдипломни специализации на тема „Организация и 

управление на образованието“, „Информатика и информационни технологии“, 

„Информационни технологии 1-4 клас“ и „Иновационни практики в обучението“, 

провеждани през последните две години в ДИПКУ. 
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

IN THE CLASSROOM MANAGEMENT 
 

Daniela Todorova Ivanova 

 

The choice of the topic is dictated by the global technological developments and 

their incursion in all areas of life, including in education. There are many rapid 

developments in software and hardware solutions and not enough methodological 

technological preparation of pedagogical specialists in this direction. Therefore it is 

necessary to develop methodologies for effective implementation of ICT in education on 

all levels. 

The dissertation research summarizes the author's model for management of the 

educational process with ICT application. The model operates as a system in with 

interaction between its various components - the educational content; training methods 

necessary to achieve the aims and adoption of educational content; technical equipment 

and electronic resources that support learning; didactic basis of the learning process. The 

implementation of ICT in education is aimed at the formation of a unity in different 

competencies – digital, social, teaching and learning skills in an interactive learning 

environment and others. 

A training experiment was conducted to establish the effectiveness of the 

implementation of specialized software for classroom management in the learning 

process. The training was attended by 64 teachers from different disciplines who were 

participating at the time in a qualification training to become certified as "teacher of 

Informatics and Information Technologies" for junior and high schools in DIITT 

(Department for Information and In-service Teacher Training) at Trakia University for 

qualification. There were two groups (experimental and control) participating in the 

training. For the training of the experimental group I used specialized classroom 

management software and for the training of the control group – some traditional training 

methods. The analysis of data collected from the final test results from both groups 

provides evidence that when the management is done through the selected qualifying 

process, adaptation and implementation of the specialized software, the effectiveness of 

training towards knowledge, understanding and implementation of knowledge of students 

is significantly enhanced. 

The results from the dissertation research highlights the scientific contributions in 

the theoretical and practical plan. Analysis of scientific and theoretical aspects of 

classroom management, management of the learning process and organization of the 

educational environment with the use of specialized software for classroom management 

was conducted; the technological aspects of the classroom management with 

implementation of ICT were explored, appropriate teaching strategies based on 

constructivism and connectedness for effective classroom management were chosen; a 

conceptual theoretical model of using specialized software for management of teaching 

learning process and didactic system for its implementation in in-service teachers training 

was created and tested; the dynamics of the development of attitudes of teachers to use 

ICT and various specialized software in education were explored; a training on topic 

"Computer Graphics" by using specialized software for classroom management was 

developed and tested; a training course on topic "ICT in the classroom management" was 

designed and is being offered in DITT for the past two years. 


