
ТЕМА 1. КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ

УРОК 2. Среди и средства за споделена съвместна 

работа и обучение

Информационни технологии  8 клас

Днес ще научите за:
� Електронно обучение
� Групов електронен адрес
� Споделена работа онлайн и средства за това





1. Среди и системи за електронно обучение.

•Електронно обучение се състои в поднасянето на 
информация по атрактивен начин и води до 
значително по-добри резултати.
•Използват се електронни образователни ресурси чрез 
информационните и комуникационни технологии.
•Включва комбинации от звук, видео, текст и др.
•Осъществява се самостоятелно или под ръководството 
на преподавател.



           А) Електронно обучение - образование, 
осъществявано с помощта на информационни и 
електронни технологии – Интернет, компютърна мрежа 
или компютър, мултимедия (звук, анимация, видео и др.)

Към него се отнасят:
- дистанционно обучение от преподавател
- самостоятелна работа с електронни материали
- електронни учебници
- образователни технологии и услуги
- виртуални класни стаи
- дигитални библиотеки



  В) Среда за електронно обучение – онлайн среда 
със следните възможности:

� организиране съдържанието на обучението в 
тематични блокове в електронната среда за обучение;

� представяне и достъп до различни по вид ресурси по 
време на обучението (видео, симулации, интерактивни 
задания, форуми, тестове и др.);

� оценка на постигнатите резултати;
� възможност за активна комуникация между 

участниците в обучението;
� възможност за получаване на помощ и допълнителни 

разяснения както от обучителя, така и от други 
участници в обучението.



            В) Видове електронна комуникация:
• Синхронната онлайн комуникацияизползва работещи в 

реално време инструменти – инструменти, които 
позволяват на преподавателя и курсистите да 
комуникират едновременно.

• Асинхронната комуникация, от друга страна, може да 
се провежда, дори и ако курсистът и преподавателят са 
офлайн. Домашните и цялата комуникация, ще предават 
чрез имейли, съобщения, форуми.



   Г) Система за управление на електронно 
обучение – софтуерна платформа (уеб-базирана 
програма), която осъществява връзката между 
преподавателите и обучаващите се. Тя предоставя 
средства за планиране, реализация и контрол на учебен 
процес.

Най-популярни системи за обучение:
Moodle LMS, CANVAS LMS, ILIAS LMS 



Споделена работа означава няколко потребители да 
отворят едновременно един и същи документ онлайн, 
да работят в него и да виждат текущите корекции на 
другите.

Споделяне на документ
1. Чрез изпращане на URL връзка за достъп (достъп до 

документа имат всички, които са получили връзката 
за споделяне)

2. Чрез индивидуална покана (достъп до документа 
имат само потребителите, които са получили покана)

2. Работа върху общи документи в интернет.



В съвременното информационно общество се 
налага тенденцията екипи от хора, които не са 
заедно физически, да разработват сложни проекти 
онлайн (напр. книги, филми, учебници, платформи и 
т.н). 

Членовете на екипа могат да комуникират и да 
работят заедно като използват различни технологии, 
най-популярни от които на този етап са:
•  груповият електронен адрес
•  облачните технологии.



А) Групов електронен адрес 
(group e-mail) –  услуга, предназначена за комуникация 
при работа в екип. 

Определение: 
Група от контакти, до които едновременно се изпраща 

дадено съобщение.
 Използване:

При изпращането на писмо до даден групов адрес, то 
се препраща автоматично до всички адреси в групата 
(получатели).



Създаване на групов имейл:
Създава се на сървър, предоставящ услугата 

електронна поща. 
1. Администратор (или собственик на e-mail) 

регистрира групов e-mail.
2. Въвежда списък с адресите на членовете на 

групата.
Настройки на група:

1. Избор на роля в групата: собственик (създател на 
групата); администратор (мениджър), член

2. Присъединяване към групата:
- директно добавяне
- чрез покана по имейл
- след изпратена заявка за присъединяване



• Всеки, който има акаунт може да използва виртуален 
облак за съхранение, който осигурява достъп до 
файлове чрез компютър или мобилно устройство, 
независимо къде се намирате.

• Може да се работи с различни файлови формати.
• Приложението е съвместимо с основните операционни 

системи и позволява споделяне, уеб вграждане, 
офлайн достъп до документите.

Б) Облачни технологии



Най-популярни 
облачни портали



Windows OneDrive

https://onedrive.live.com/about/bg-bg/
http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows-8/getting-started-onedrive-tutorial




Google Drive



DropBox









Регистрирайте свое безплатно облачно 
пространство в Google Drive. Разгледайте какви 
възможности предлага платформата.

•Ако нямате Google акаунт го създайте: www.google.com/drive

Задача 1: 

http://www.google.com/drive


• След вписване на Google акаунта получавате достъп 
до услугите:

• Разгледайте възможностите, 
които предлага:



Разгледайте възможностите, които предлага 
облачната технология OneDrive

Задача 2: 

Първо се регистрирайте.



• С базплатно записване може да се 
направи регистрация. На 
посочения адрес се праща код, 
който се записва в следващия етап.

•Потребителите могат да качват 
файлове, както и да създават нови 
(от горния ляв ъгъл) и да ги 
редактират съвместно.



• Изтеглете домашната задача доклад на 
Тема: „Влиянието на социалните мрежи върху 
живота на хората” в папката на вашия компютър;
• Качетe файла в облачното ви пространство на 

OneDrive;
• Споделете файла с участниците от групата по е-mail 

Outlook.

Задача 3: 


