
1 2019 23

обучение и квалификация

Резултати от апробиране на иновативна 
методология за обучение, подпомогната 
от ИКТ технологии

С. Цолова

Results from Approbation of Innovative Methodology  
for Education with Innovative ICT Tools

S. Tsolova

Key Words: Approbation results; innovative methodology; David 
Kolb’s experiential learning cycle; Honey & Mumford learning types. 

Abstract. The aim of this article is to present the results from a 
research, focused on the creation and evaluation of an innovative 
educational model, combining: Honey and Mumford learning styles, 
David Kolb experiential learning cycle and identification of the most 
effective innovative ICT technologies supporting the educational pro-
cess for each learning style in the methodology of David Kolb’ expe-
riential learning cycle. The presented in this article methodology was 
used as a basis for development of learning materials for university 
master degree course in the field of “Innovations and Innovation 
Management” and this gave opportunity for evaluation of the devel-
oped model: part of the course was implemented with traditional lec-
tures without application of the presented here innovative model and 
later the same part of the course was implemented with application 
of the here presented innovative model and the specifically prepared 
for it learning materials. During the experiment the students filled 
in questionnaires in order to evaluate the used methods, learning 
materials and tasks in the course, the levels of acquired knowledge, 
level of involvement and satisfaction in the course. The results from 
this research presented in this article confirmed the successful ap-
plication of the innovative methodology and the students’ preference 
towards educational process based on this methodology. 

Увод
Напредъкът на информационните и комуникационни-

те технологии (ИКТ) повлия на всички сфери на нашия 
живот и на много голяма част от образователния процес. 
Класическият образователен процес все още се прилага в 
повечето образователни институции по света [1], но все 
повече учени, преподаватели и студенти забелязват, че 
през последните няколко години нещата са се променили 
много и старият модел изглежда вече не работи [1, 2]. 
Едно от нещата, които се промениха, е именно изобилието 
от информация и данни, които са много лесно достъпни 
поради развитието на ИКТ през последните години. През 
предходните десетилетия трудността в търсенето на инфор-
мация е в пъти по-висока от днес и придобиването на 
информация е равносилно на успех и гарантира в голяма 
степен постигането на успех в дадено поприще. Поради 
тази причина класическият образователен процес, в който 

преподавателят е източник на така ценната информаци-
ята и знания и в който студентите с огромно внимание 
слушат лекцията и записват възможно най-много инфор-
мация от нея в записки, за да я научат по-късно, е бил 
изключително успешен и много добре работещ модел. Лек-
циите са най-добрият начин за събиране на информация 
и класическите методи на обучение са работили добре, 
без да са необходими цветни презентации, видеоклипове, 
игри или допълнителни игрови елементи и занимания. В 
наши дни информацията е навсякъде. Днешните студенти 
са първото поколение, израснало изключително с ИКТ от 
ранна детска възраст, получавайки с лекота тонове инфор-
мация, която са поискали, а и такава, която не са поиска-
ли – включително реклами и други. Фактът, че намирането 
и придобиването на информация са много лесни, прави 
информацията по-малко ценена от младото поколение, а, 
от друга страна, претоварването с ненужна информация е 
нормално състояние през последните десетилетия [6]. И 
за да могат децата и обучаващите се да предпазят ума си 
от това претоварване, се формира нов набор от умения – 
способността да не обръщат внимание на информацията и 
данните, от които не се нуждаят веднага. Нещо повече, хо-
рата умишлено започват да търсят начини за предпазване 
от информационното претоварване (information overload) 
и при търсене на информация в интернет с ключови думи 
съвети за управляване на информационното претоварва-
не (tips for managing information overload) има налични над 
22 млн. източника с информация по темата. Именно тази 
съвременна информационна система е една от причините, 
която води до неефективността на класическите образова-
телни методи и предполага разработването на нови методи, 
които да отчитат състоянието и нуждите на учениците и 
студентите, както и техните навици за учене и събиране на 
информация, използвайки съвременните ИКТ. Това всъщ-
ност е и фокусът на това изследване, което започна през 
2015 г. като работа по проект на ЕС „Иновативен учител 
– мотивиран студент: съвместно решаване на проблеми“ 
и по-късно продължи с подкрепата на Министерството на 
образованието и науката в рамките на Националната из-
следователска програма „Млади учени и докторанти”, като 
резултатите от него са публикувани в тази статия.
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Съществуващи методологии
Интересен факт е, че при увеличение в наличността 

на информация се наблюдава намаляване на уменията на 
завършилите студенти [3]. Това води до изводи, че чисто-
то предоставяне на информация в класическия му вид не 
е достатъчно за придобиване на реални умения – учащите 
трябва да имат по-високо ниво на участие в образовател-
ния процес и по-дълъг експериментален и въвличащ прак-
тически опит в процеса на обучение. Една успешна теория 
на обучението в тази насока е експерименталният цикъл 
на обучение на Дейвид Колб. Поради тези причини този 
модел заедно с модела на учебните типове за различните 
хора, разработен от Хъни и Мъмфорд, са в основата на 
представената в тази статия методика. Всичко това обаче 
трябва да е свързано с нуждите на съвременния свят и 
широкото разпространение на използването на ИКТ.

Следвайки нуждите от разработване на иновативна 
методология за обучение, която да отчита иновативни-
те ИКТ и различните нужди на учащите, беше направено 
обединение на типовете учене според Хъни и Мъмфорд, 
експерименталния цикъл на обучение на Дейвид Колб, съ-
ществуващите ИКТ в смесеното (blended) обучение. Беше 
направено специфично съответствие на използваните ИКТ 
в образованието за всяка от фазите на експерименталния 
цикъл на обучение на Дейвид Колб.

Експериментален цикъл на обучение  
на Дейвид Колб

Една от най-ефективните теории на обучението е 
опитният цикъл на обучение на Колб. Има четири етапа, 
започващи с конкретен опит (конкретно преживяване) и 
последвани от отразяващо наблюдение и изводи, абстракт-
на концептуализация и активно експериментиране (фиг. 1). 
Този цикъл позволява на учащите да изживеят естествените 
стъпки в придобиването на знания: да придобият опит, да 
разсъждават върху него, да правят собствени заключения 
и да прилагат научената теория на практика. Този експери-
ментален цикъл на обучение се прилага във всички сфери 
на обучението и е най-подходящият за приложение в днеш-
ното образование, поради информационното претоварване 
на учениците и способността им да се съсредоточават само 
върху информация, която им е необходима целенасочено в 
настоящия момент.

Експерименталният цикъл на Колб е пряко свързан с 
различните видове учене, идентифицирани от Хъни и Мъм-
форд, и включва дейности, адресиращи и четирите стила 
на учене в четирите му фази, което го прави перфектна 
основа за обучителна методика с прилагане във всяка об-
разователна група и тип образование.

Има различни дейности, подходящи за всяка от че-
тирите фази в процеса на експерименталния учебен цикъл 
[4] и те ще дадат основа за по-нататъшното развитие на 
методологията.

Фиг. 1. Експериментален цикъл на обучение на Дейвид Колб
Източник: Университет на Лайчестър, Великобритания

Основните дейности, подходящи за фаза 1 – Кон-
кретен опит, са работа на терен, лаборатории, задачи, 
задействащи филми, наблюдения, симулации и игри, че-
тене на текст и други без предварителна теоретична под-
готовка за съответната задача, прилагайки само натрупа-
ните до момента опит и знания от учащите се, както в 
действителност се случва в реалните ситуации в живота. 
Основните дейности, подходящи за фаза 2 – Отразя-
ващо наблюдение, са дискусии в групи, дискусии, об-
съждане на идеи от тип brainstorming, сесии от въпроси и 
отговори, риторични въпроси и други. Основните дейнос-
ти, подходящи за фаза 3 – Абстрактна концептуализа-
ция, са лекции, доклади, проекти, аналогии, разглеждане 
и изграждане на модели и други. Основните дейности, 
подходящи за фаза 4 – Активно експериментиране, са 
проекти, теренна работа, домашна работа, лаборатория, 
казус, симулации и други с прилагане на научената от 
фаза 3 теория.

За да се създаде ефективна методология за смесе-
но образование, включваща съответните ИКТ, трябва да 
се вземат предвид и конкретните типове на обучение на 
учащите се.

Учебни стилове според Хъни  
и Мъмфорд

Има четири основни типа учене, разработени от Хъни 
и Мъмфорд (1982), базирани на работата на Дейвид Колб. 
Основните типове на учене при хората са: активисти, 
теоретици, рефлектори и прагматици. Всеки от тях се 
нуждае от различни елементи и методи на преподаване, 
както и от различни ИКТ, свързани със спецификата на все-
ки тип учене [5]. Четирите фази на експерименталния цикъл 
също съответстват напълно на потребностите от обучение 
на всички видове учене.

След проучване на всеки от видовете учене от автора 
бяха дефинирани най-подходящите образователни дейнос-
ти за иновативната методология за смесено обучение, кои-
то са представен по-долу.
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Фиг. 2. Експерименталният цикъл на обучение на Дейвид Колб  
и учебните стилове на Хъни и Мъмфорд

Източник: Универстет на Лайчестър, Великобритания

Първият тип учене, който ще разгледаме, е акти-
вистът. Активистите са онези хора, които се учат чрез 
действие. Те имат нужда от директен практически опит, 
без предварителни инструкции. Активистите имат открит 
подход към ученето, включвайки се изцяло и без съм-
нение в нови преживявания. Те винаги са сред първите 
доброволци, когато потърсите доброволци за участие по 
време на учебния процес и биха се включили във всяка 
задача поне веднъж, за да разберат дали ще им допадне. 
Те са склонни първо да действат и след това да осмислят 
последствията и поради тази причина учебните методи, 
свързани с действия, са най-подходящи за тях. Именно 
тази група от учащи се е най-ощетена в класическия уче-
бен процес.

Следващият тип учене, който трябва да вземете 
предвид, са рефлекторите. Рефлекторите учат, като на-
блюдават, обсъждат и обмислят случилото се. Те избягват 
да действат, без да са наясно с нещата и предпочитат 
да гледат отстрани, учейки се от опита на другите. Те 
предпочитат да се отдръпнат и да разглеждат опита от 
няколко различни гледни точки, да събират данни и да 
отделят време за правене на изводи. Те обичат да обмис-
лят всички възможни ъгли и последици, преди да стигнат 
до обмислено мнение. Те прекарват време в слушане и 
наблюдение и са склонни да бъдат предпазливи и внима-
телни. Следвайки тази класическа дефиниция, най-подхо-
дящите дейности за рефлекторите са дискусии и дейнос-
ти, където всеки участник може да сподели своите знания 
и идеи, но не и дейности, свързани с директни действия 
без предварителна подготовка, които са толкова полезни 
за активистите.

Следващият тип учене, който трябва да се вземе 
предвид, е теоретикът. Теоретиците обичат да разбират 
теорията зад действията и да виждат цялостния модел, 
цялостната картина. Те се нуждаят от модели, концепции, 
фонова информация и факти, за да се включат в процеса 
на обучение и предпочитат да анализират и синтезират 
информация, вкарвайки новата информация в система-
тична и логическа теория. Те предпочитат да видят общата 
картина и създават структуриран поглед върху теорията. 

Поради тази причина дейностите, включени и в познатите 
класически лекции, които представят ясен поглед върху 
моделите и цялостната теория включително, са най-под-
ходящи за тях.

Четвъртият учебен тип са прагматиците. Прагма-
тиците са много целенасочени и имат нужда да могат 
да видят как да приложат обучението на практика в ре-
алния свят за постигането на техните конкретни цели. 
Абстрактните концепции и модели са с ограничена упо-
треба, освен ако не могат да видят начин да приложат 
идеите за достигане на реалните си цели. Те са експери-
ментатори, изпробват нови идеи, теории и техники, за да 
видят дали работят. Прагматиците са тези, които ще на-
емат личен треньор в днешния свят и ще оценят високо 
всички дейности, помагайки им да постигнат конкретните 
си цели. Поради тази причина дейностите, които им да-
ват насоки и инструкции как да правят определени неща 
успешно и да прилагат директно знанията на практика, 
са най-подходящи за тях.

Въз основа на тези специфики на четирите вида учене 
и техните нужди и фокус в съвременния свят трябва да се 
направи обединение (унифициран модел) между експери-
менталния цикъл на обучение на Дейвид Колб, четирите 
вида обучение, както и най-подходящите дейности и ИКТ 
инструменти за всеки елемент от тях.

Унифициран модел на дейности  
и инструменти за ИКТ  
в образователния процес

Създаването на унифициран модел на дейностите и 
инструментите за всяка фаза на експерименталния цикъл 
на обучение на Дейвид Колб е свързано с: (1) идентифи-
циране на всички видове дейности, подходящи както за 
съответните типове учене, така и фокусирани върху дей-
ностите от всяка фаза в цикъла и (2) идентифициране на 
специфични ИКТ инструменти, подходящи и подкрепящи 
идентифицираните в стъпка 1 дейности в образователния 
процес.

Идентифициране на дейностите, 
подходящи за приложение във фазите 
на експерименталния цикъл  
за съответния тип учене

Следваща стъпка в изследването беше извършване 
на сравнение между дейностите, подходящи за приложе-
ние във фаза 1: конкретен опит и дейностите, подходящи 
за учене от тип Активист. Пресечната точка в дейностите – 
резултатният унифициран списък от дейности, удовлетво-
ряващи и двете категории, е показан в третата колона на 
табл. 1 – унифициран списък от дейности, подходящи за 
прилагане във фаза 1 и подходящи за учебен тип Акти-
вист.
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Табл. 1. Дейности, подходящи за фаза 1 Конкретен опит  
при учебен стил от тип Активист

Източник: д-р Сия Цолова

Този метод на сравнение и намиране на унифици-
раните дейности беше приложен и върху всички останали 
фази учебни типове, за да се идентифицират всички дей-
ности, подходящи и за двете категории – текущата фаза 
в експерименталния цикъл на обучение на Дейвид Колб и 
вида на обучението, свързан най-вече с дейностите в съ-
ответната фаза. Табл. 2 показва резултатите за обединени 
дейности, подходящи за прилагане във фаза 2 и подходящи 
за обучение тип Рефлектор.

Табл. 2. Дейности, подходящи за фаза 2  
Рефлекторно наблюдение
Източник: д-р Сия Цолова

Табл. 3 представя резултатите от дефинирането на 
унифицирани дейности, подходящи за прилагане във фаза 
3 и подходящи за учебен тип Теоретик, а показаният ре-
зултатен списък от дейности е най-близък до повечето 
от образователните курсове и лекции в университетите в 
днешно време.

Табл. 3. Дейности, подходящи за фаза 3  
Абстрактна концептуализация
Източник: д-р Сия Цолова

Последната фаза в експерименталния цикъл на обуче-
ние на Колб и учебен тип Прагматик са свързани с дейнос-
ти, които влагат в пряко практическо приложение знанията, 
придобити в предишните фази. Това е етапът, най-близък 
до бъдещите стъпки на приложение на знанията и уме-
нията на обучаемите. В допълнение активното участие на 
обучаемите в този етап: даване на стъпки за най-ефек-
тивното приложение на преподадената теория на практи-
ка и в последващото задаване на допълнителни домашни 
задания и практически задачи за самостоятелна работа е 
изключително важно, за да могат обучаемите да извле-
кат максимална полза от проведеното обучение. Табл. 4  
представя резултатите от процеса на сравняване на двете 
категории и резултатния унифициран списък от дейности, 
подходящи за прилагане във фаза 4 и подходящи за учебен 
тип Прагматик.

Табл. 4. Дейности, подходящи за фаза 4 Активно 
експериментиране 

Източник: д-р Сия Цолова
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Идентифициране на ИКТ инструменти 
и конкретни примери за инструменти, 
подходящи за приложение във всяка 
група от унифицирани дейности  
в обучителния процес

Включването на ИКТ инструменти в образованието 
става все по-честа практика в образователните институ-
ции[5], но най-често се осъществява произволно и без да 
следва конкретен модел.

Целта на тази глава е да представи резултата от 
изследването, като съпостави типовете ИКТ инструменти, 
използвани в обучението, с дейностите, определени като 
най-подходящи за приложение във всяка от фазите на 
опитния цикъл на Колб за съответните учебни типове в 
процеса на обучение. Следващите таблици показват гру-
пите дейности и типове ИКТ инструменти, подходящи за 
всеки етап, както и някои предложения за конкретни ИКТ 
инструменти, които могат да се използват на всеки етап от 
образователния процес, следвайки тази методология.

Табл. 5 показва унифицираните дейности и ИКТ ин-
струменти, подходящи за фаза1:„Конкретен опит“на експе-
рименталния цикъл на Колб.

Табл. 5. Дейности и инструменти за ИКТ, подходящи за фаза 1 
Конкретен опит

Източник: д-р Сия Цолова

Фаза 2 Рефлекторно наблюдение е свързана най-вече 
с дискусия и размисъл върху работата, която е направена 
във фаза 1 и поради тази причина е фаза с повече диску-
тиране и по-малко иновативни ИКТ инструменти в употре-
ба. Инструментите в тази фаза са насочени най-вече към 
традиционните инструменти и техника за представяне на 
резултатите.

Табл. 6. Дейности и инструменти за ИКТ, подходящи за фаза 2 
Рефлекторно наблюдение 
Източник: д-р Сия Цолова

Третата фаза на цикъла на Колб е фокусирана върху 
представянето на теоретичните принципи и всички видове 
класически и иновативни ИКТ инструменти могат да се при-
лагат на този етап както и в класическата форма на лекция 
в наши дни.

Табл. 7. Дейности и инструменти за ИКТ, подходящи за фаза 3 
Абстрактна концептуализация 
Източник: д-р Сия Цолова

Последната фаза на експерименталните учебни цикли 
на Дейвид Колб, въвличащаучебен тип Прагматик, може да 
бъде подкрепена с почти всички ИКТ инструменти, използ-
вани в етапи 1 и 3, поради необходимостта от участие и 
прилагане на практика на учебния материал чрез решаване 
на задачи и достигане цели и по-късно представят своите 
постижения.
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Табл. 8. Дейности и инструменти за ИКТ, подходящи за фаза 4 
Активно експериментиране
Източник: д-р Сия Цолова

Прилагането на специфични ИКТ инструменти, подхо-
дящи за нуждите и целите на всяка от четирите фази на 
експерименталния цикъл на обучение на Дейвид Колб, кои-
то съответстват на нуждите и на съответния учебен тип, 
може да подобри значително нивата на участие на обу-
чаемите в учебния процеси така да увеличи качеството на 
образованието и степента на придобитите знания, умения 
и постижения на учениците. Това беше доказано от експе-
римента, реализиран с представената в статията методика 
на обучение. Следващата глава представя цялостния поглед 
върху методологията, чиито елементи са представени в 
тази статия.

Иновативна методология за смесено 
обучение

Тази глава на доклада представя цялостен поглед вър-
ху иновативната методология на смесено (блендед)обуче-
ние, чиито елементи бяха описани по-рано. Методиката е 
фокусирана върху смесено обучение, но може да се прила-
га с някои промени и в офлайн учебни курсове face-to-face 
и при дистанционно обучение.

Предложената методология включва следните стъпки:
1. Подготовка на курса (цели, образователна про-

грама, учебни материали, задачи, домашни задачи 
и проекти, оценка и оценка на курса). Учебните 
материали трябва да следват описания по-рано 
цикъл на обучение на Дейвид Колб с основните 
четири фази на обучение за всяка учебна единица. 
Всички дейности, дискусии, обяснения и задачи 
трябва да са приложими за съответния учебен тип 
и да включват най-подходящите инструменти за 
ИКТ за всяка фаза, описани в предишната глава.

2. Оценка на видовете обучение на учениците, из-

ползвайки пълния или адаптиран въпросник на 
Хъни и Мъмфорд. Онлайн версия на краткия ва-
риант на тестовете е достъпна на адрес http://
www.emtrain.eu/learning-styles/. Това ще даде въз-
можност на преподавателите да получат предва-
рителна информация за учебните типове на обу-
чаемите и да забележат преобладаващ модел по 
отношение на учебните типове сред мнозинството 
от обучаеми в учебния курс. Това от своя страна 
ще позволи да се обърне внимание на конкретни-
те нужди на отделните обучаеми и учебната група 
въз основа на техните учебни типове и да се уве-
личи успеваемостта на курса.

3. Прилагането на курса трябва да следва експери-
менталния цикъл на обучение на Дейвид Колб, но 
с допълнителна под фаза, следваща фаза 3, преди 
фаза 4. Допълнителната фаза 3а е фокусирана 
върху тестване на преподадените във фаза 3 зна-
ния с игрови елементи – тестове за идентифици-
ране на примери, потвърждаващи и/или използ-
ващи новопридобитите знания (фиг.3).

В допълнение към класическите четири фази, бази-
райки се на проведеното изследване, авторът включва и 
допълнителна фаза 3а, завършваща теоретичната фаза 3 с 
провеждането на тестване на теоретичните знания с тях-
ното приложение в конкретни практически примери чрез 
игрови елементи с непосредствено видими резултати и ве-
рни отговори. Иновативните ИКТ инструменти на практика 
правят възможна тази стъпка и подпомагат много нейната 
ефективност, като проведените експерименти показват, че 
точно това е стъпката, която помага да се разбере напълно 
преподавания учебен материал за всяка учебна единица.

Фиг. 3. Експерименталният цикъл на обучение на Дейвид Колб  
с добавена допълнителна фаза за тестване на придобитите 
знания между фази 3 и 4 с игрови елементи, базирано на 

иновативни ИКТ технологии
Източник: д-р Сия Цолова

Кратко представяне на всяка фаза на предложения 
модел за всяка учебна единица

Фаза 1. Конкретен опит – класическа фаза на ци-
къла на Дейвид Колб

След започване на занятието трябва да се въведе 
активност за достигане на цел/решаване на проблем от 
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обучаемите без първоначални знания по темата. В прове-
деното тестване на тази методика бяха осигурени 20% от 
времето за обучение за фаза 1 за всяка учебна единица.

Фаза 2. Рефлекторно наблюдение – класическа 
фаза на цикъла на Дейвид Колб

След осъществяване на първоначалната дейност се 
прави представяне, наблюдение, дискусия от обучаеми-
те и разсъждение върху всички решения, предложени от 
обучаемите. Представянето, разсъждението и обсъждането 
са незаменима част от този важен етап и протичат под 
направлението/ръководството на преподавателя. В прове-
деното тестване на тази методика бяха осигурени 20% от 
времето за обучение за фаза 2 за всяка учебна единица.

Фаза 3. Абстрактна концептуализация – класи-
ческа фаза на цикъла на Дейвид Колб

Методите на класическата лекция с използване на 
визуализации и иновативни ИКТ инструменти са част от 
тази фаза. Тествахме методиката, като осигурявахме 30% 
от времето от всяка учебна единица за фаза 3.

Фаза 3а. Тестване на новопридобитите знания и 
разбиране на материала чрез игрови елементи, базира-
ни на иновативни ИКТ технологии – нов елемент 

Проверката на степента, в която обучаемите са раз-
брали новия учебен материал, извършено с игрови еле-
менти, в състезателна среда чрез тестове с примери непо-
средствено след преподаването на теоретичната част във 
фаза 3, с индивидуална или екипна работа и използвайки 
иновативни ИКТ инструменти, е съществена част от пови-
шаване на качеството на учебния процес. Експериментът 
и конкретно качественото изследване доказаха, че именно 
това е елементът от образователния процес, който дава 
най-ефективни моментни резултати в подобряване степента 
на разбиране на преподадените учебни единици от обу-
чаемите. Фактът, че е разположен веднага след предос-
тавяне на теоретичната информация, го прави ключов за 
разбирането в по-голяма степен на новите знания и идеи. 
Тествахме методиката, като осигурявахме 10% от времето 
от всяка учебна единица за фаза 3а.

Фаза 4. Активни експерименти – класическа фаза 
на цикъла на Дейвид Колб

Прилагането на теорията на практика за собствени-
те проекти на обучаемите и предоставянето на насоки за 
най-ефективно и най-ефикасно приложение на теорията в 
практиката са най-добрата последна стъпка в образова-
телния процес, преди да се даде време на обучаемите да 
работят по проектите/домашните си задания у дома. Освен 
това подкрепата от иновативни ИКТ инструменти може да 
окаже голямо влияние върху нивото на участие и качество-
то на работата на обучаемите. Тествахме методиката, като 
осигурявахме 20% от времето от всяка учебна единица за 
фаза 4.

4. Цялостният курс на обучение трябва да завършва 
с общ проект или задание, включващ необходи-
мостта от използване на знания от всички учеб-
ни единици на курса. Курсовите проекти могат да 
бъдат индивидуални или екипни (в зависимост от 
учебния курс). Разработените от обучаемите про-

екти/задания трябва да бъдат представени на по-
следно събитие на курса пред всички обучаеми и 
преподавател/ментор. Прилагането на иновативни 
ИКТ инструменти, подходящи за този етап, трябва 
да бъде насочвано от преподавателя. Подходя-
щите за този етап ИКТ инструменти са описани 
в табл. 8. Целта на описаното по-горе предста-
вяне на проект/задание е студентите да покажат 
възможно най-подобрена версия на своя проект, 
части от който те вече са разработвали в курса 
на обучение. Целта е да се натрупа критична маса 
знание и да се представи възможно най-завър-
шен проект, демонстриращ знанията и уменията, 
придобити от обучаемите. Лекторът трябва да 
разглежда подготовката за финалния проект като 
една от планираните цели в цялото планиране на 
курса и да съобразява с него и създадените теку-
щи и крайни задачи.

5. Оценка на курса и използваните материали, за-
дачи и други. Тази оценка на курса трябва да се 
извърши в края на курса от самите обучаеми, 
така че при следващия кръг на курса да се напра-
вят подобрения във всички негови аспекти. Оце-
няването трябва да бъде направено от обучаемите 
анонимно, в писмена форма, след приключване 
на курса, преди/след полагането на тестовете за 
оценка и/или представянето на проектите/зада-
нията.

Визуално представяне на разработената методология 
е представено на фиг. 4.

Фиг. 4. Общ изглед на иновативната методология за смесено 
обучение на обучението с добавена фаза за геймифицирано 

тестване на придобитите знания между фази 3 и 4  
от експерименталния цикъл на обучение на Дейвид Колб 
и връзки към дейностите и съответните ИКТ инструменти, 

идентифицирани по време на работата по тази методология, 
разработена от автора

Предложеният модел е приложен на практика по вре-
ме на образователни курсове по направление „Иновации и 
иновационен мениджмънт“ в магистърска програма във Фа-
култета по математика и информатика на СУ „Св. Климент 
Охридски“ и резултатите от финалното тестване сред сту-
дентите показаха по-високо ниво на участие, по-високи 
резултати и предпочитания на студентите към използва-
ния метод в сравнение с традиционното обучение в курса. 
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Кратък преглед на експеримента и резултатите от него са 
представени по-долу.

Експериментиране  
и резултати от прилагането  
на методологията

Базирайки се на представената иновативна методо-
логия, бяха разработени пет учебни модула в направление 
„Иновации и иновационен мениджмънт“, обхващащи лек-
ции на теми „Основни понятия“, „Видове иновации 1 част“, 
„Видове иновации 2 част“, „Инструмент за моделиране на 
иновации Lean Canvas“, както и „Йерархия на технологич-
ните иновации“. За всяка учебна единица беше приложен 
подобреният модел на експерименталния учебен цикъл на 
Колб, както и подходящите ИКТ инструменти, подпомагащи 
всяка от фазите в цикъла. 

Разработените учебни модули включват задаване на 
дейности според изискванията на всяка фаза от експери-
менталния учебен цикъл на Дейвид Колб. Използвани и 
следните ИКТ инструменти:

а) За фаза 1
• DrawIO (www.draw.io) (инструменти за онагледя-

ване и структуриране на идеи – мисловни карти).
• Co:tunity (www.cotunity.com) (иновативни инстру-

менти за организиране на информация при гене-
риране на идеи).

• MS Word/MS Excel/MS OneNote и т.н. (може да 
се използват и по-добре познати инструменти за 
запис на информация в креативния процес).

б) За фаза 2
• DrawIO (www.draw.io) (инструменти за онагледя-

ване и структуриране на идеи – мисловни карти).
• Vimeo (www.vimeo.com) (инструменти за предста-

вяне на видео информация).
• Prezzi / MS Powerpoint, т.н. (presentation tools).
в) За фаза 3
• Vimeo (www.vimeo.com) (инструменти за предста-

вяне на видео информация).
• Youtube (www.youtube.com) (инструменти за 

представяне на видео информация).
• Prezzi/MS Powerpoint и т.н. (инструменти за пре-

зентации и представяне).
г) за фаза 3а
• Kahoot! (www.kahoot.it) (иновативни инструменти 

за проверка на знания с игрови елементи).
• Quizziz (www.quizziz.com) и т.н. (иновативни ин-

струменти за проверка на знания с игрови еле-
менти).

д) за фаза 4
• LeanStack (www.leanstack.com) и т.н. (или всеки 

друг инструмент за практическо разработване на 
идеи в съответното направление).

• DrawIO (www.draw.io) (инструменти за онагледя-
ване и структуриране на идеи – мисловни карти).

• Co:tunity (www.cotunity.com) (иновативни инстру-

менти за организиране на информация при гене-
риране на идеи).

Разработените модули бяха включени в учебните 
програми в направление „Иновации и иновационен ме-
ниджмънт“ на дисциплини „Иновации и иновационен ме-
ниджмънт“ (на английски език, Еразъм програма), „Ино-
вации и предприемачество“ (на английски език, Еразъм 
програма) и „Технологично предприемачество и иновации в 
ИТ“ (на български език, магистърски програми на Факулте-
та по математика и информатика, Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“). 

Общо 32 студенти участваха в апробирането и по-
пълването на анонимни анкети, оценяващи апробирането 
на методологията.

Апробирането на методологията чрез разработените 
учебни модули беше проведено, като на студентите бяха 
представени учебните единици, следвайки както инова-
тивната методология и учебни материали, задачи и тестови 
игрови елементи с използване на ИКТ технологии, така и 
чрез представяне на учебните единици, следвайки тради-
ционния модел на лекция, текущо разпространен в почти 
всички висши учебни заведения по света. 

Основни направления при оценяване 
на приложимостта и успеваемостта  
на методологията

След преминаване на курса на обучение през 
съответните учебните единици студентите попълниха ано-
нимни анкети, съдържащи четири основни въпроса, които 
да оценят нивото им на придобиване на знания и умения 
от проведеното обучение, нивото им на удовлетвореност 
от методите на преподаване, нивото на полезност на 
учебните материали, игри и задачи, както и нивото на 
усилие за придобиване на знанията за съответното обу-
чение. Анонимните анкети, чрез които студентите оцениха 
обученията, използваха цифрова скала за количестве-
на оценка от 1 до 5, като 1 е най-нисък резултат, а 
5 – най-висок (най-добър), както и поле за качествена 
оценка на критерия, в който част от студентите остави-
ха коментар, оценяващ положителните или отрицателните 
страни на обучението и използваните методология, мате-
риали, похвати, игри и задачи.

Въпросите в анонимните анкетни карти, дадени на 
студентите веднага след края на курса на обучение, бяха:

Въпрос 1. В каква степен придобихте нови знания и 
умения (интервал на количествените оценки: 1 – ниска, 5 
– висока; възможност и за качествена оценка – свободен 
текст).

Въпрос 2. В каква степен използваните методи на 
преподаване подпомогнаха вашето обучение (интервал на 
количествените оценки: 1 – ниска, 5 – висока; възможност 
и за качествена оценка – свободен текст).

Въпрос 3. В каква степен игрите, задачите и проекти-
те в курса подкрепиха вашето обучение (интервал на коли-
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чествените оценки: 1 – ниска, 5 – висока; възможност и за 
качествена оценка – свободен текст).

Въпрос 4. Каква е степента на усилията, които по-
ложихте в курса на обучение (интервал на количествените 
оценки: 1 – ниска, 5 – висока; възможност и за качествена 
оценка – свободен текст).

Резултати от апробиране  
на методологията

Резултатите от апробиране на разработената от авто-
ра методология чрез проведения експеримент потвърдиха 
приложимостта на методологията и използваните ИКТ инс-
трументи, като показаха предпочитание на обучаемите към 
обучението, проведено по описаната методология.

Фиг. 5. Сравнение на количествено оценяване от студентите 
чрез анкети в абсолютни стойности по петбална скала на 
удовлетвореност от двата типа обучение в апробирането

При използване на иновативната методология, разра-
ботена от автора, се наблюдава повишаване с 14% по-ви-
сока средна оценка при самооценяване на придобитите 
от студентите в рамките на тестовото обучение знания и 
умения. Наблюдава се също така повишаване с 12% на 
оценката, поставена от студентите на въпрос 2: „В каква 
степен използваните методи на преподаване подпомогнаха 
вашето обучение“.

При оценката на използваните в процеса на обучение 
игри, задачи и проекти също има леко повишаване, докато 
в оценяването на необходимостта от полагане на усилия в 
процеса на обучение се наблюдава лек спад при използ-
ването на иновативната методология. Фиг. 5 показва гра-
фично представяне за сравнение на количественото оценя-
ване от студентите чрез анкети в абсолютни стойности по 
петбална скала на удовлетвореност от двата типа обучение 
в апробирането.

Сред качественото оценяване на проведеното тестово 
обучение чрез традиционната и иновативната методология 
бяха отбелязани няколко аспекта от обучението:

1. Наличието на упражнения чрез ИКТ инстру-
менти като Kahoot и Quizziz непосредствено след 
представянето на теоретичната част води до 
изключително подпомагане в усвояването и дои-
зясняването на представената информация. Състе-

зателният характер с игрови елементи в процеса 
на използване на посочените инструменти пови-
шава въвличането в учебния процес и улеснява 
усвояването на знания от студентите.

2. Наличието на визуални, видео и други материали, 
както и използването на софтуерни продукти при 
самостоятелната работа на студентите върху зада-
дените проблеми и задачи улесняват и стимулират 
участието на студентите в учебния процес.

3. Наличието на разнообразни дейности в процеса 
на обучение подпомага успеваемостта на учебния 
процес (по-висока степен на усвоени знания, 
придобити с по-малко усилия от страна на обу-
чаемите, според самооценката от проведеното 
апробиране).

4. Задаването на домашен проект/задача, чието 
разработване започва в края на занятието и про-
дължава извън учебната зала подпомага в голяма 
степен успешното завършване на проекта от сту-
дентите.

5. Възможността за представяне пред останалите 
студенти на разработената задача или проект от 
студентите извън учебната зала (като домашно за-
дание) и получаването на обратна връзка от пре-
подавателя е от особена важност за подобряване 
на качеството на разработваните от студентите 
проекти и задачи.

Представените в статията резултати от апробиране 
на иновативната методология за обучение, разработена 
от автора, посредством създаването на учебни модули 
и тяхното провеждане като част от обучението на ма-
гистърски програми в Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ дават основание за по-нататъшното прилага-
не на разработената методология в различни обучителни 
курсове във висши учебни заведения чрез разработване 
на учебни материали и програми, следващи модела на обу-
чение, съобразено с особеностите на учене и учебните 
стилове на студентите.

Заключение
Представената в тази статия методология се основава 

на опитния цикъл на обучение на Дейвид Колб, съчетаващ 
методологията на видовете обучение за всяка фаза на ци-
къла с добавена подфаза за тестване с игрови елементи на 
новопридобитите знания във фаза 3 и добавяне на списък 
от дейности, най-подходящи за всеки от етапите със съот-
ветните им потребности от обучение. Също така бяха де-
финирани списъци с най-подходящите ИКТ инструменти за 
прилагане във всяка от фазите на циклите според видовете 
обучение и подходящи дейности и бяха включени приме-
ри за такива ИКТ инструменти. Методиката беше оценена 
чрез провеждане на експеримент в образователен универ-
ситетски курс, воден по класическа методология и след 
това воден по предложената методология и бяха включе-
ни резултатите от оценяването от студенти, участващи в 
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курса. Предлаганата методология може да се превърне в 
основа за по-нататъшно разработване на образователни 
методологии за всички видове традиционно образование и 
електронно обучение.
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