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Резюме. В статията се представят някои резултати от изследване на кул-
турното наследство в българските общности в Централна и Западна Европа 
(1991 – 2015). Емпирични данни за използването на дистанционното обучение 
в българските училища в чужбина са събрани чрез електронно анкетиране и 
обсъждане, осъществено на срещи с учители. В отговор на предложенията на 
учителите е създаден Виртуален информационен център. Целта е да се подпо-
мага процесът за задоволяване на комуникативните и културните потребности 
на българите, които живеят в общностите ни зад граница, и да се осъществя-
ва обмяна на добри педагогически практики във виртуалното образователно 
пространство.
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Необходимостта от използване на информационни и комуникационни техно-
логии от учителите в българските училища зад граница се определя от специфи-
ката на ситуацията, в която функционират българските неделни училища: 

– обучението е обикновено веднъж седмично в класната стая, а през ос-
таналото време връзката учител – ученик може да бъде опосредствана чрез 
технологиите;  

– неделното училище понякога е доста отдалечено от населеното място, 
където живее ученикът (друг район, дори друг град); 

– обучението се осъществява в чуждоезикова среда, т.е. средата не е ес-
тествен източник на речева информация; дидактическите материали често се 
получават чрез интернет;

– перманентната квалификация на учителите също е времево и простран-
ствено ограничена – за професионалната си квалификация учителите се гри-
жат, като участват в дистанционни обучителни курсове.
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Учителите от българските училища в чужбина проявиха активност при об-
съждане на възможностите за дистанционно обучение на кръгла маса, органи-
зирана в училището за Роден език в Будапеща, като подчертаха важното място 
на тази форма в обучението по български език в чужбина. 

Мнението на учителите зад граница бе проучено и чрез попълването на 
електронна анкетна карта. В анкетирането се включиха учители от различни 
държави и градове: Молдова, Великобритания, Германия, Ирландия, Кипър, 
Швейцария, Чехия, Гърция, Испания, Румъния, Италия, Украйна, Унгария, 
Русия, Дания, Австралия, САЩ, Холандия. Трябва да се подчертае, че мне-
ние изразиха учители не само от големите градове, но и от малки населе-
ни места: Тарагона, Барселона, Мадрид, Дъблин, Айндховен, Копенхаген, 
Прага, Бреша, Барселона, Никозия, Аделаида, Лондон, Паралимни, Помона, 
Лимасол, Мюнхен, Тюламор, Москва, Гуадалахара, Кьолн, с. Червеноар-
мейское (Кубей), Сеговия, Глен Елин, Черветери, Санкт Петербург, Щут-
гарт, Цюрих.  

От данните за професионалния опит на участниците (диагр. № 1) се уста-
новява, че най-многобройна е групата на педагогическите специалисти, които 
са с над 20 години педагогически стаж – 31% от участниците, следват тези със 
стаж от 11 до 15 години (23%), до 5 години (18%), между 6 – 10 години (15%) 
и най-малобройни са учителите с 16 – 29 години стаж, или 13%. 

Педагогически стаж:
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Диаграма № 1

Според учебния предмет (диагр. № 2) учителите, които преподават бъл-
гарски език, заемат водещо място – 77% от всички анкетирани, след тях се 
нареждат преподаващите история (28%), география  (18%), друго (15%). 
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Какъв предмет (и) преподавате?
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Диаграма № 2

Важно е да се подчертае, че повечето учители (56%) признават, че не из-
ползват дистанционни форми на обучение, а 26% от анкетираните използват 
частично тази форма на обучение. Дистанционното обучение се предпочита 
само от 18% от отговорилите (диагр. № 3). 

3. Използвате ли възможностите на дистанционното 
обучение? 

18%

26%
56%

да
частично
не

Диаграма № 3

Посочените резултати няма да изглеждат изненадващи, ако се сравнят с данните 
от отговорите на въпроса „Необходимо ли Ви е допълнително обучение във връзка 
с използването на дистанционни форми на обучение?“ – 95% от изследваните лица 
отговарят, че се нуждаят от допълнителна квалификация за  използване на дистан-
ционните форми на обучение (диагр. № 4). 
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9. Необходимо ли Ви е допълнително обучение във връзка с 
използване на дистанционни форми на обучение?

95%

5%

да не

Диаграма № 4

Голяма част от изследваните лица (63%) използват комбинацията от собс-
твено и създадено от други електронно съдържание. Едва 10% създават и 
използват собствени материали, а 27% от анкетираните посочват, че работят 
само с готови образователни ресурси (диагр. № 5).

8. Какво електронно учебно съдържание използвате?

27%

10%63%

готово

собствено

готово и собствено

 
Диаграма № 5

Като най-чести затруднения, свързани с използването на дистанционното 
обучение (диагр. № 6), анкетираните посочват липсата на методически раз-
работки по проблема (72% от отговорилите), както и недостатъчните дидак-
тически материали (67%). Значителен е процентът (56%) на учителите, които 
подчертават, че в учебната програма такова обучение не е предвидено. Не-
малък дял (51%) отчитат и пропуски в професионалната си подготовката за 
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използване на тези съвременни форми на обучение, както и липсата на подхо-
дяща материална база на училището (46%). 

11. Какво затруднява осъществяването на дистанционното 
обучение? 
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Диаграма № 6

Последната диаграма (диагр. №7) представя предложенията на анкетира-
ните за усъвършенстване на дистанционното обучение по посока на: разра-
ботване на методически материали за дистанционно обучение (82%),  популя-
ризиране на добри педагогически практики на учители (79%) и организиране 
на съвместни семинари на учители с цел обмяна на опит (77%), както и орга-
низиране на квалификационни курсове (74%).

12. Какви са Вашите предложения за усъвършенстване на 
дистанционното обучение? 
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Диаграма № 7
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В отговор на предложенията на учителите във връзка с използване на дис-
танционното обучение в българските училища в чужбина се създава Виртуа-
лен информационен център като част от работата на екипа от Департамента за 
информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) по проект за изследване 
на културното наследство в българските общности в Централна и Западна 
Европа (1991 – 2015). Целта е да се подпомага процесът за задоволяване на 
комуникативните и културните потребности на българите, които живеят в 
общностите ни зад граница. 

Методологията за разработване и изпълнение на проекта се основава на ин-
тердисциплинарната му същност. Произтича от разбирането, че културното на-
следство в българските общности в чужбина е неделима част от културата на 
българския народ. Изисква събиране, анализиране, систематизиране и обработ-
ване на емпиричен материал за по-нататъшна теоретична употреба в области на 
научното познание – методика, педагогика, лингвистика. В този смисъл интер-
дисциплинарният подход е водещ при изпълнение на цялостния проект. Използ-
ват се методи за анализ, събиране и обобщаване на информация, изработване 
на изследователски инструментариум за целите на проекта, анкетно проучване 
и интервюта, контент анализ, теренно проучване, разработване и апробиране 
на учебни материали за дистанционно обучение. Виртуалният информационен 
център гарантира в най-голяма степен устойчивостта на проекта.

Новият информационен център ще позволи да бъде разширен обхватът на 
българските училища както в цяла Европа, така и в света. Във връзка с него-
вото функциониране ще бъдат обновени учебните програми и обучения за 
българите в чужбина, организирани ежегодно от ДИУУ и МОН в рамките на 
Постановление на МС № 103 от 1993 г. 

Виртуалният център създава среда за постоянен обмен на добри педагоги-
чески практики между учителите от българските училища в различни държа-
ви. Той е полезно образователно пространство, в което учителите ще намират 
методически материали и дидактически ресурси. 

Чрез този център ще се даде възможност разнообразни културни продукти 
(медийни, литературни, публицистични и др.), създадени в конкретна българ-
ска общност, да достигнат до по-широк кръг възприематели, с което ще се 
осигурят условия за по-широко разпространяване на културното наследство.

Възможностите на информационния център позволяват да се осигури ме-
дийно покритие от различен произход (България и извън границите є) за от-
разяване на значими събития.

Преките бенефициенти на проекта (учителите) ще имат възможност да 
разпространят знанията и уменията си, които са получили по време на обуче-
нията, сред голям брой социални субекти в съответната общност (чрез включ-
ването си в проекти, партньорски инициативи, мрежи и др.). Стремежът е в 
перспектива да се стимулират представители от българските общности в чуж-
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бина да участват по-интензивно в предаването, обогатяването и създаването 
на националното ни културното наследство.

Поддържането на Виртуалния информационен център ще даде възмож-
ност на екипа на ДИУУ да подобри своите компетентности и капацитет за 
предоставяне на специфични обучителни услуги. Разработените и приложени 
обучителни стратегии и практики ще се включат в програмата на допълнител-
ни специализации и квалификации, предоставяни от СУ „Св. Кл. Охридски“ 
в контекста на съхраняване на персоналната и националната идентичност. По 
този начин резултатите ще могат да бъдат мултиплицирани сред други уни-
верситети, НПО, публични институции, граждански сдружения и др.

Положителният проектен опит ще бъде споделен и дискутиран във форумите. 
Участието на учителите от българските училища в чужбина ще подпомогне тяхно-
то професионално развитие. Предполага се, че като резултат от цялостната дейност 
ще бъдат инициирани нови партньорства и идеи за нови научни изследвания, които 
ще се реализират в съвместни проекти, академични и граждански инициативи.
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EXCHANGE OF GOOD PRACTICES IN THE VIRTUAL 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Abstract. The article presents some results from researching the cultural 
heritage of the Bulgarian communities in Central and Western Europe from 1991 to 
2015. Empirical data on the use of distance learning in Bulgarian schools abroad are 
collected through electronic survey and discussion meetings with teachers. Based 
on the teachers’ suggestions Virtual Information Center has been created. The aim is 
to support the process to meet the communication and cultural needs of Bulgarians 
who live in our communities abroad and exchange of best pedagogical practices in 
a virtual educational environment.
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