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Experts

Елка Златева, България 

Емил Стоянов, България 

притежава магистърска степен по математика и механика от Факултета 
по математика и информатика, Софийски университет "Св. Климент 
Охридски„ и богат опит в разработването и управлението на електронни 
образователни платформи. 
Той е основател и главен технически директор на Tetracom Interactive
Solutions LTD, София, България, генерален директор на Atlas Software Ltd, 
София, България
Член на Сдружение „Център за образователни инициативи”, София, 
България. 

Водещ ИТ експерт по FINLIT. 

има докторска степен по политически науки от Софийския университет и 
богат опит в проучвания, анализи и  изследователски дейности в областта 
на формално и неформално образование. Тя е опитен лектор и треньор, 
модератор на дискусии и фасилитатор на семинари, автор на 
образователни ресурси, помагала, онлайн курсове и др. Работи като 
образователен експерт в центъра за върхови постижения на КМНЦ-БАН и 
като образователен експерт към МОН. Г-жа Златева има значителен опит в 
разработването,  управлението, оценката и мониторинга на проекти на 
местно и международно ниво.

Координатор на FINLIT за България. 



В този уебинар: 

Какво представлява електронното обучение 

Платформата FINLIT като образователна среда

Структура и потребителски роли на платформата 
FINLIT

Въпроси и отговори  



Part 1

Какво представлява 
електронното обучение 



Какво представлява електронното обучение?

Електронно обучение, уеб-базирано обучение, обучение онлайн и 
дистанционно обучение са широко използвани понятия в наши дни и 
често се използват като синоними. 

Електронно обучение (е-обучение) е обучение, подпомогнато от 
използвате но информационни и комуникационни технологии 
(ИКТ). 

- Предоставя се чрез електронни устройства като компютри, 
таблети и дори клетъчни телефони, които са свързани с интернет.

- То улеснява потребителите да учат по всяко време и навсякъде, с 
малко, ако има такива, ограничения.

Източник: https://www.learnupon.com/blog/what-is-elearning/

https://www.learnupon.com/blog/what-is-elearning/


Какво представлява електронното обучение?

Електронното 

обучение или 

образование, 

предоставяно 

онлайн чрез 

компютър или друго 

дигитално 

устройство.



Какви са предимствата на електронното обучение?

Хората използват електронно обучение по различни причини, 
независимо дали става въпрос за развиване на нови умения или за 
отдалечено учене. Удобствата и предимствата на електронното 
обучение са големи:

Рентабилно е – спестява значителни разходи

Предлага по-голяма гъвкавост и възможност за самостоятелно 
учене

Спестява време - без пътуване до работа/училище

Подобрява продуктивността и производителността

Има по-ниско въздействие върху околната среда



Какви са недостатъците на електронното обучение?

Съществени недостатъци на електронното обучение като:

Липса на социални контакти

Високи шансове за разсейване

Скъпи и сложни технологии

Спорна достоверност на постигнатите резултати 

Повечето от тях могат да бъдат адресирани в процеса на обучение.



Различни видове електронно обучение

Синхронно обучение

Взаимодействие на 
обучаемите с обучителя в 

реално време чрез интернет 
връзка 

Асинхронно обучение

Няма живо взаимодействие 
на обучаемите с обучителя



Синхронно обучение

• Възможност за регистриране или 
проследяване на учебни дейности.

• Възможност за непрекъснато наблюдение 
и корекция от страна на обучителя.

• Свързаност и възможности за 
сътрудничество между обучаемите.

• Възможност за персонализиране на 
обучението за всеки обучаем.



Асинхронно обучение

• Достъпно е „точно навреме“ за незабавно 
обучение или справка.

• Осигурява гъвкав достъп - от всяко място 
по всяко време.

• Възможност за едновременен достъп на  
неограничен брой обучители и обучаеми.

• Еднородност на съдържанието и 
еднократни разходи за неговото 
създаване. 



Система за управление на обучението (LMS)

Системата за управление на обучението е софтуерно приложение, 
което се използва за онлайн обучение. Тя позволява бързо създаване 

на курсове, записване на потребители лесно и точно отчитане на 
напредъка на обучаемите.

Learning Management Systems (LMS) 



Различни типове LMS

• базирани в облачна среда 

• с отворен код 

• платени 

• изискващи инсталиране 

Най-разпространени са: Moodle, Canvas, Google Classroom, LearnUpon



Уебинари

Уебинарите позволяват синхронно обучение, ръководено от 
обучители/преподаватели. 

Има различни приложения, чрез които могат да се провеждат 
уебинари: Skype, Google Hangout, GoToMeeting, ClickMeeting, Zoom, 
Adobe Connect Meeting, Cisco WebEx, Microsoft Teams, BigBlueButton и 
пр. 

`



Проект 
FINLIT

предлага  
електронно 

обучение

„Смесеното обучение, известно още като 
хибридно обучение, съчетава обучение в класната 
стая и онлайн обучение. С други думи, тази 
методология интегрира онлайн обучения с 
традиционните присъствени обучения по 
структуриран и  педагогически обоснован начин. 

Значителна част от образователния процес се 
осъществява на компютър. Тези дейности ще бъдат 
разработени и интегрирани в основния резултат от 
проекта - образователна платформа с отворен код, 
базирана на MOODLE. "



Участвали ли сте до сега в 

електронни обучения? 



Кой обучителен метод се 

използва в проект FINLIT? 

А. Дистанционно обучение

В. Смесено обучение

С. Присъствено обучение

Д. Не мога да отговоря



Part 2

Платформата FINLIT като 
образователна среда 



Платформата 
FINLIT

https://finlit.eu



Изисквания на проекта FINLIT 1/2

• Потребителска регистрация и удостоверяване

• Потребителски роли – администратор за всяка страна, автор на 
съдържание, обучител, обучаем, нерегистриран посетител

• Потребителите могат да създават страници

• Потребителите могат да създават онлайн курсове

• Курсовете могат да имат различна структура

• Курсовете включват различни елементи от съдържанието

• Курсовете включват изпити, изпитни елементи: тестове



Изисквания на проекта FINLIT 2/2

• Планиране и наследяване на курсове

• Потребителите могат да посещават курсове и да бъдат оценявани

• Статистика на курсовете - записи на активността на потребителите

• Сертификати за курса

• Многоезичен интерфейс - съдържание, преведено на всички езици на 
проекта

• Интерактивна (безплатна) платформа с отворен достъп

• Модулна структура, разширения - интерактивни учебни обекти, уеб 
семинари



Questions and Answers Платформата за обучение FINLIT 
е базирана на Moodle

Защо?

• Покрива всички 
изисквания на проекта

• Атрактивен визуален 
дизайн

• Всичко се прави на едно 
място - уеб сайт на 
проекта и платформа за 
обучение

• Предлага атрактивно 
учебно изживяване с 
интерактивното 
съдържание и модулите 
Уебинар

• No1 Система за 
управление на обучение с 
отворен код

• Голяма общност от 
потребители, добра 
поддръжка

• Силно защитен, силно 
разтегателен

• Силна подкрепа от 
общността

• Мобилно приложение за 
потребители със 
смартфони и таблети



FINLIT - Moodle+

Платформата FINLIT има някои важни разширения

Информация за проекта

Раздел за новини и събития

H5P Интерактивно съдържание

BigBlueButton онлайн зона 



Quiz H5P Интерактивно 
съдържание

• презентации

• интерактивни видеоклипове

• игри

• тестове и викторини

• … и много други



Разширения на платформата за
обучение FINLIT - примери



Quiz
BigBlueButton – зона за онлайн 
срещи и уебинари 

• Поддържа в реално време споделяне на презентации 
(включително бяла дъска), аудио, видео, чат и екран; 

• Цялото съдържание може да бъде записано за по-
късно възпроизвеждане;

• Възможни са множество сесии към всеки курс;

• Ограничение за обучаващите се да се присъединяват 
към сесия, докато обучител (модератор) не се 
присъедини към сесията;

• Може да се стартира в отделен прозорец;

• Планиране на Webinar - посочете дати и часове за 
отваряне / затваряне на присъединяването, които се 
появяват в календара на платформата;

• Запис на сесия;

• Достъп, управление и показване на записи в рамките 
на курса; 



Разширения на платформата за обучение FINLIT –
примери



Part 3

Структура и 
потребителски роли на 
платформата FINLIT



Начална страница на платформата FINLIT

Лого FINLIT, навигация, превключване на езици

Плъзгач, резюме на проекта

Курсове за обучение

Списък с новини за проекти

Долен колонтитул - Лого на програмата, Партньори, 
Информация за контакт



Структура на уебсайта FINLIT

ПРОЕКТ
Обобщение, партньори, резултати, контакти

НОВИНИ И СЪБИТИЯ
Новини, галерия с новини, календар

ОБУЧИТЕЛИ  
Онлайн курс, Присъствено обучение, Уебинари, Ресурси, Онлайн зона

ОБУЧАЕМИ 
Финансова програма – ниво начинаещи и ниво напреднали



Потребителски роли на платформата FINLIT

Потребителите в учебната среда FINLIT могат да имат следните роли:

Администратори

Администратори по държави 

Ключови обучители – автори на курсове 

Библиотекари - обучители

Обучаеми

Всеки потребител може да има няколко роли.



Потребителски роли на платформата FINLIT

Администратори

Те имат достъп и управляват всички функции и аспекти на 
платформата, включително текстово съдържание, страници, курсове, 
уеб семинари, потребители, конфигурации.

Администратори по държави

Те създават онлайн курсове на езика на своята държава, актуализират 
съдържанието на курса, записват потребители - обучители и 
обучаващи се в даден курс, планират уеб семинари, имат достъп до 
представянето на обучаемите и статистиката на курса.



Потребителски роли на платформата FINLIT

Ключови обучители – автори на курсове 
Те разработват учебно съдържание/курсове и обучават библиотекарите. 

Библиотекари - обучители 
Те записват обучаеми в курсовете по финансова грамотност, създават и 
планират уебинари, провеждат уебинари като модератори, имат достъп до 
резултатите на обучаемите и статистиката на курса.

Обучаеми
Те могат да получат достъп до платформата, да влязат, да се запишат в курс, 
да получат достъп до съдържанието на курса, да вземат тестове, да участват 
в уебинари или други онлайн сесии.



Обучителна среда FINLIT - потребителско табло



Обучителна среда FINLIT - потребителско табло

Потребителското табло за управление се състои от няколко блока с 
различна информация:

• Наскоро достъпни курсове

• Преглед на курса

• Хронология

• Частни файлове

• Потребители онлайн

• Календар

• Предстоящи събития

• Последни символи



Потребителско табло

Потребителят може да 
персонализира таблото за 
управление, като натисне бутона 
„ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ТАЗИ 
СТРАНИЦА“



FINLIT - учебно съдържание

Учебното съдържание се състои от курсове, а всеки курс се 
състои от модули; 

За да получите достъп до учебно съдържание на вашия 
език, Вие ще бъдете записани от администратора на 
вашата държава или от вашия обучител; 

Потребителят може да се запише сам и да вземе курс, но 
само ако за този курс е разрешено самозаписване; 



Съдържание на курсовете 



Въпроси и 

отговори



Следващият уебинар:

„FINLIT – функционалности на платформата”

11 март 2021 

Очакваме Ви! 



https://finlit.eu

Благодарим Ви за 

вниманието!


