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ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ВИРТУАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ
Вилислав Радев
Резюме
Статията е посветена на обучението чрез виртуалната класна стая,
разгледани са конферентните технологии за връзка и контрола, упражняван върху
обучението. Показани са предимствата на онлайн срещите в електронното обучение.
Ключови думи: обучение; електронни учебници; информационни технологии; класна
стая
Виртуалната класна стая е интегрирана система за дистанционно обучение,
която използва технология за конферентна връзка, за да се симулира реална учебна
среда, в която участниците взаимодействат с преподавателя, точно както в реална
класна стая. С все по-нарастващата популярност и достъпност на Интернет е съвсем
естествено, че образователната общност трябва да се възползва от този огромен ресурс.
Използването на интернет води до значителни промени в образователните модели.
Нарастващата популярност на "E-Learning" въведе нови условия на образование,
както виртуалната класна стая, която има за цел да симулира традиционната класна
стая, чрез интернет, като всеки е в състояние да види и да чуе другите участници на
практика. Точно както терминът "виртуално" означава симулация на нещо истинско,
така виртуалната класна стая е симулирана класната стая, която осигурява удобна
комуникационна среда за дистанционно обучение. Виртуална класна стая позволява на
учащите да присъстват в курса от всяка точка на света, като значително намалят
времето и разходите за пътуване. Използва се като решение за преподаване на живо,
което обхваща целия процес на обучение.
Както всички видове обучение, различните ЕО модели притежават общи черти.
Няма идеален модел на ЕО, но има някои доста добри в различни насоки. Някои учени
и практикуващи смятат, че за да има успех, ЕО модела трябва да повтаря стъпка по
стъпка взаимодействието при традиционното обучение. Други са на мнение, че
характеристиките на студента намаляват нуждата от връзка с лектора в реално време.
Моделите на ЕО се различават не само по видовете технологии които използват,
но също така и по контрола, упражняван върху обучението. При някои модели
ръководството и институциите имат контрол, както например при традиционното
обучение в класна стая, докато при други контрола остава в студентите.
1. Разпръсната учебна зала
Разширена група, която обединява студентите, които са на място и
дистанционните студенти. Преподавателите и учебното заведение контролират темпото
и мястото на обучение. Класните занимания включват синхронни комуникации,
студентите и преподавателите са задължени да бъдат на определено място по
определено време, минимум веднъж седмично. Броят на сайтовете варира от два (от
една точка до друга точка), до пет или повече (от една точка до много), като колкото по1
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голям е броят им, толкова са по-комплексни. Студентите могат да се запишат за сайтове,
които са много по-удобни за ползване от къщи или от работното им място.
Институциите са в състояние да обслужват малък брой студенти на едно място.
Роля на преподавателите – Преподавателите не променят значително ролята си от
тази в традиционната лекционна зала. Преподавателите смятат за необходимо да
намалят обема на материала, за да предоставят допълнително време за допълнителни
задачи, свързани с темата и усвояването на технологиите. Преподавателите смятат за
необходимо да увеличат планираното време за всеки курс, което спомага за по-доброто
усвояване на материала, намаляването на ненужния стрес и улеснява преподавателите
при изнасянето на лекциите.
1.2. Независимо обучение
Този метод освобождава студентите от необходимостта да бъдат на определено
място по определено време. Предоставени са им разнообразни материали, включително
курсов справочник и детайлизирана учебна програма, както и достъп до преподавател,
който ръководи, отговаря на въпроси, и оценява тяхната работа. Контактът между
отделният студент и преподавателя се осъществява посредством една или комбинацията
от следните технологии:
- телефон
- телефонна поща
- електронна поща или обикновена поща
- компютърни конференции
- Интернет сайтове
Студентите учат самостоятелно, без класни занимания, следвайки
детайлизираните указания в учебната програма. Студентите могат да взаимодействат с
преподавателя и в някои случаи с други студенти. Представянето на учебния материал
за курса е във вид на печатен материал, компютърен диск или видео, и студентите може
сами да избират кога и къде да ги ползват.
Роля на преподавателите – Преподавателят споделя контрола върху този процес
със студента. Запознава предварително с печатните и други видове материали, за да
развие детайлизирана учебна програма, и също така планира ефективното използване
на интерактивните технологии. Преподавателят има възможност да обучава студентите
поединично и имат по-голяма възможност да се занимава и улеснява усвояването на
материала от индивидуалния студент, защото е освободен от ежеседмичното (или дори
и по-често) подготвяне и изнасяне на лекции.
2. Отворена система на курсово обучение
Този метод включва използването на печатни курсови справочници и други
медийни средства, които спомагат за подготовката на студента по негов собствен план и
график, комбинирано с използването на интерактивни телекомуникационни технологии
за групови лекции.
Представянето на учебния материал за курса е във вид на печатен материал,
компютърен диск или видео, и студентите може сами да избират кога и къде да ги
ползват, избирайки или индивидуално, или в групи. Учебният материал (за
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преподаване) се използва повече от един семестър, и често е специфичен за
определения преподавател, като например видео с лекциите на преподавателя.
Студентите се събират периодично по групи на определени места за лекции,
изнасяни от преподавателя посредством интерактивни технологии (следвайки модела на
разпръснатата учебна зала). Лекциите са, за да могат студентите да обсъждат и да си
изясняват концепциите, както и да се включват в решаването на дадени задачи, групова
работа, лабораторни упражнения, моделиране и други приложни упражнения.
Роля на преподавателите - Преподавателят структурира и улеснява процеса на
обучението, но и до голяма степен споделя контрола върху този процес със студента.
Промяната в ролевите функции насърчава преподавателите да се концентрират върху
процеса на обучение и да се възползват от наличните медийни средства.
3. Интегриран модел
Трите модела на дистанционно обучение намират различно и доста често дори и
комбинирано приложение в различните учебни заведения в зависимост от вида и
нивото на използване на наличните информационни технологии. Посредством
разглеждането на различни образователни технологии, и по-специално на Boulder Valley
Internet Project (Sherry, Lawyer-Brook an Black, 1997; Sherry, 1997), става ясно, че
преподавателите преминават през четири отделни етапа в развитието на практиката си в
Интернет. В "Интегрирания модел за технологично усвояване и разпространение" на
Шери (Sherry, 1998; Sherry, 1999) е описана траекторията на учене и възприемане. С
други думи, съществува цикличен процес, в който преподавателите минават през
следните фази:
- Изучаване на новата технология на обучение.
- Включване на технологията в процеса на обучение.
- Изучаване и използване на новата технология съвместно със студентите.
- Потвърждаване/отхвърляне на решението да се ползва новата технология за
обучение.
Исторически погледнато, дистанционното обучение при своето развитие
преминава през няколко етапа, базирани на различни модели:
 модел на кореспонденцията – основан на използването на печатни технологии;
 мултимедиен модел – осъществява се чрез използване на печатни, аудио и видео
технологии;
 модел на теле-обучението – базиран на прилагането на телекомуникационни
технологии за осигуряване възможности за синхронна комуникация;
 модел на Интернет-базираното обучение – осъществява се чрез многообразието
от средства за комуникация
Разработват се и се внедряват нови програми, нови технологии и нови
платформи за реализация. Интерактивните университети печелят все по-голямо
утвърждение и популярност.
Съществуват три преобладаващи метода за преподаване:
 Дистанционно
 Традиционно
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Смесено (традиционно, използващо компоненти от дистанционното)
Изискванията към всяко от тях:
- Контрол и резултати
- Състав на аудиторията и авторство над съдържанието
- Интернет-базирано професионално развитие
- Съвместна програма за обучение на преподавателите
Един смесен вариант на обучение е използването на електронния учебник.
„Електронният учебник е електронна версия на хартиения учебник, като към него са
добавени електронни образователни ресурси [5, с. 41]“ След като учениците преминат
традиционното си обучение по съответния урок, те биха могли да приложат научените
знания, като използват образователните ресурси от електронния учебник. По своята
същност те са „разнообразни, забавни и с различни нива на сложност [6, с. 44]“.
Примери за електронни учебници, които се използват от учениците в начален етап
на образование са тези по математика, с водещ автор В. Ангелова, на издателство
„Просвета плюс“ [1, 2, 3, 4]. Използванито им гарантира забавлението в процеса на
учене.
Контрол и резултати
Един от важните въпроси, върху които се концентрират усилията на участниците,
е контролът, както върху академичния материал, така и върху идентичността на
студентската аудитория. Традиционният метод на обучение предоставя необходимата
среда, но затова пък не е гъвкав и не осигурява усвояването на технологични знания,
които днес са главно условие за напредването в работната кариера. Обаче, ако приемем
тезата на Мур (Мооrе), който твърди, че "диалогът" или количеството контрол,
упражняван от страна на студента, и "структурата" или количеството контрол,
упражняван от преподавателя или учебната институция са основни фактори във всеки
вид обучение, тогава естествено е да се поставя под съмнение традиционният метод и
да се счита за неефективен поради липсата на т.н. "диалог" за студента .
Колежа Франклин Пиърс е разработил нов метод на преподаване на по-възрастни
студенти, така нареченият "Хибриден метод" – е изцяло базиран на сливането на
интерактивното с традиционното обучение
Състав на аудиторията и авторство над съдържанието
Материалът за дистанционните курсове в повечето случаи се изготвя от
съответната катедра, към която принадлежи курсът, но една голяма част от авторите са
външни и независими от учебното заведение. Повечето от учебните заведения
администрират сами провеждането на тестовете за дистанционните курсове, като
използват различни методи:
- Неинтерактивни, на дистанционна учебна територия.
- На място, в учебното заведение.
- Индивидуално изпратени по пощата или факса.
- Интерактивни, дистанционно, посредством компютър, видео или телефон.
Интернет-базирано професионално развитие
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За преподавателите, които боравят добре с компютърната технология, е лесно да
предвидят трудностите, които може да бъдат срещнати от преподавателите, които едва
сега започват да придобиват web-базиран професионален опит. Липсата на
преподавател на живо, специфичният формат на лекциите и различните роли, изисквани
от преподавателите, са фактори, които създават определено ниво на притеснение и
дискомфорт у тези, които са свикнали повече с традиционната класна стая. Ето защо не
е чудно, че едни от най-добре направените web-курсове са тези в областта на
компютрите и другите технически науки, където студентите вече владеят новите
технологии. Студентите нуждаещи се от професионално израстване, това са хората,
които се възползват най-много от преимуществата на съвременната web-технология и
дистанционното обучение. Web-базираната педагогика, обратно, има тенденцията да
обърне тази динамика, давайки на преподавателя по-малко присъственост и повече
интерактивност, а на студентите - по-голямо участие в ръководенето на обучението.
Съвместна програма за обучение на преподавателите
През последната година на Съвместната Програма за Обучение на
Преподавателите (SТЕР), в Университета в Индиана (www.indiana.edu) са били
предложени курсове за ЕО на преподавателите в селскостопанските райони.
Програмата, направена достъпна и разбираема, помага на преподавателите да се
сертифицират и да получат магистърска степен, без да им се налага да са на
територията на университета. Първоначалният модел на лекциите е бил във вид на
видеоконференции, но след това са били интегрирани във web-базирани конференции и
преподаване, за да може в рамките на програмата да се популяризира както
собствеността върху преподавания материал, така и академичната колегиалност.
Създаден е също и пълен web-каталог за програмата на курсовете. Между класовете,
преподавателите организират web-дискусии, използвайки web-конференции или
електронна поща. Като средство за конференциите се използва Аlta Vista Forums (AVF),
поддържани от инфраструктурата в Университета в Индиана.
Основните участници са: Студенти, Лектори, Дизайнери на курса, Асистенти,
Поддържащ персонал и Администратори.
Студентите и лекторите са най-важните участници в процеса. Участието в такъв
курс изисква и от двете групи нови умения и смяна на гледната точка.
Някои от новите предизвикателства към лекторите са:
- Смяна на ролята – лекторът участва повече като консултант и асистент,
отколкото като главен източник на информация.
- Смяна на взаимодействието със студентите – дистанцията и времето, които
разделят лектора и студента оказват влияние на контрола на лектора върху
процеса на обучение
- Различните видове медии за предаване на данни – новите видове медии
изискват различен подход и известна доза опит в работата с тях.
- Главните предизвикателства пред студентите са:
- Изолацията – тя води до практически и психологически проблеми и
изисква употребата на нови медии, форми и умения за комуникация.
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Различните видове медии за предаване на данни – изисква се известен опит
при употребата им.
Информацията – когато традиционните източници на информация са недостъпни
за студентите, те трябва да търсят такава другаде – например в Интернет, което изисква
умения за търсене и управление на малки количества информация.
Понякога лекторът смята, че е по-удобно да разчита на асистент, който да му
помага в комуникацията със студентите. Асистентът, от своя страна може да има
различни права и задължения – само да събира и сортира задачите и да отговаря за
административните въпроси или може да дава консултации и да помага в
преподаването. Качеството на курса зависи не само от знанията и уменията на всеки от
членовете на този екип, взети поотделно, но също така и от комуникацията и
сътрудничеството между тях.
Виртуалната класна стая наподобява много традиционната – ученици и учител
взаимодействат в една стая. Разликата е, че това взаимодействие се случва пред
монитора на компютъра, без значение от локацията на участниците. Всеки един от тях
може да говори и слуша посредством слушалки и микрофон, а останалите дейности,
които могат да се извършват във виртуалната класна стая наподобяват много
традиционната:
- За да говори ученика трябва да вдигне първо ръка;
- На екрана на компютъра му се зарежда бяла дъска, като учителят взаимодейства
с нея и с учениците, както в традиционната класна стая;
- Социалното взаимодействие също се препокрива, като има възможност за чат,
както между учителя и учениците, така и само между учениците;
-

Какви са предимствата на този вид онлайн срещи?
- Те предлагат гъвкавост и несравнимо удобство. Всеки може да посети класната
стая от работното си място, от интернет кафе или от дома си. Всичко, от което се
нуждае е интернет връзка, слушалки и микрофон;
- Учениците и учителя няма да се налага да губят ценно време за пътуване до
мястото, където се намира учебното заведение. Виртуалната класна стая
позволява сесията да се случва независимо от местоположението на
участниците;
- Учебния материал може да се представи във всевъзможни вариации;
- Дори и да не успеете да присъствате в сесията, може да гледате записа, за да не
изоставате. Може да гледате и да слушате цялата сесия без ограничение;
Много хора не са сигурни и не искат да рискуват с онлайн обучение във
виртуална класна стая и това е съвсем естествено. В България не се говори много за
този тип обучение и хората мислят, че присъствените курсове са по-добри, защото
виждат и взаимодействат с учителя в реална обстановка. Но това не е предимство!
Предимството го предоставят виртуалните класни стаи:
- Учениците могат да избират дали да пуснат камерата си и да се виждат, дали да
пуснат звука на микрофона или да са само слушатели в сесията, в зависимост от
чувството им на комфорт;
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- Взаимодействието с текст е предпочитано сред учениците, защото могат да
задават своите въпроси към учителя без да го прекъсват. Това е и едно от
предимствата, защото в традиционните класни стаи ученикът трябва да прекъсне
учителя (да му прекъсне мисълта) или да си повтаря въпроса на ум, за да не го
забрави и да го зададе след като учителят се е изказал;
- Записа с видео и аудио звук позволява на учениците повече да слушат, от
колкото да си записват, което елиминира момента с изпускане на някое
изречение, докато си записвате друго. А записки може да си правите по-късно,
когато слушате записа;
- Онлайн тестването е другото предимство, което се изтъква щом се заговори за
онлайн обучение и виртуални класни стаи. Онлайн тестването позволява да се
проверяват знанията след урока върху темата, която е разисквана или да се
тества на определен период от време. Резултатите се обработват веднага и дават
ясна визия на учителя къде ученика изостава, за да може да наблегне
следващият урок върху тези пропуски. Също така дава ясна преценка и на
учениците, за това как се движат в обучението си и дали са разбрали заложения
материал.
Онлайн обучението претърпява бърз възход в цял свят. Виртуалните класни стаи
наистина помагат и продължават да помагат на хиляди ученици от целия свят.
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