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Резюме: В съвременното информационно общество web технологиите 
намират широко приложение в различните сфери на живота, в това число и в 
образованието. Съществуващото многообразие от web инструменти е огромно 
предизвикателство към преподаватели и обучаеми да съумеят да ги интегрират в 
учебния процес и да се възползват от всички техни предимства с цел подобряване 
обучението.  В настоящата работа са разгледани някои от най-разпространените 
средства и услуги и са дадени примери за тяхното ефективно приложение при 
обучението на студенти по икономически специалности. 
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Въведение 
Web технологиите променят средата, в която съвременният човек работи 

и учи. Инструментите, които са достъпни в Интернет и са определени като 
Web 2.0, дават възможност на отделния индивид да създава, споделя и 
използва много повече информация, полезна за неговото самоподготовка и 
професионална реализация. 

В процеса на обучение е необходимо студентите по икономически 
специалности да бъдат насочени към тези Web инструменти, които обогатяват 
старите бизнес модели. Придобитият опит в резултат на работата в нова 
социална среда ще бъде решаващ за тяхното бъдеще като специалисти. 

Целта на настоящата работа е да се представи интегрирането на Web 
технологиите и съответните инструменти в учебния процес. 

Web 2.0 технологии 
Иновациите в Интернет през последните години са свързани с Web 2.0. 

До широката общественост станаха достъпни свободни или на много ниска 
цена интерактивни Web услуги, проектирани да улеснят сътрудничеството в 
реално време и споделянето на информация. Това ново измерение на 
иновативните услуги в реално време, където хората си сътрудничат и 
споделят информация, където потребителят става производител, беше 
означено с понятието Web 2.0 през 2003 година от Тим О'Райли и 
популяризирано през 2004 на специално проведената за тази цел 
конференция [1].  
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Web 2.0 промени съдържанието като замени статичните сайтове и всички 
Web ресурси с динамични и взаимодействащи с потребителите и ги направи 
по-удобни и по–лесни за използване. Предостави на потребителя 
комуникация, задвижвана от него самия, сътрудничество и социални мрежи. 
Web 2.0 промени Интернет в платформа за разработка на различни 
приложения, в една универсална операционна система, която предлага достъп 
до всякакви приложения и услуги. Програмите от ново поколение изискват 
единствено Web браузер с достъп до Интернет. Така споровете коя е най-
добрата операционна система скоро ще станат излишни. 

Съдържанието, създадено от потребителя, и сътрудничество между 
много потребители определя Web 2.0 по-скоро като социална, отколкото 
технологична еволюция. Потребителят създава съдържание без необходимост 
от познания в областта на програмирането, използва безплатен хостинг на 
Web услугите. Работи с дружелюбен потребителски интерфейс и с 
непрекъснато подобрявани и обновявани Web инструменти [2].  

Web 2.0 в обучението 
Web 2.0 променя средата, в която се осъществява съвременното 

обучение и създава предпоставки за нов модел за неговото осъществяване.  
Предизвикателство за преподавателите е създаването и 

експериментирането на стратегии за интегриране на технологиите и 
инструментите на Web 2.0 в образователния процес. Стимулиране на 
творческите способности на студентите както при създаване на съдържание, 
така и при комбиниране на различни канали и източници на знание.  

Обучаваните имат възможност да разполагат с лични образователни 
пространства и сами да участват в създаването на учебно съдържание. Да 
обучават себе си и другите, като използват Интернет като безкрайна 
библиотека с образователни ресурси и постоянно достъпна среда за 
комуникация.  

Видове Web инструменти и услуги и възможности за приложение в 
обучението 

Непрекъснато развиващите се Web технологии и съответните 
инструменти предоставят възможности за създаване на съдържание, в 
частност на учебно съдържание, съвместни дейности на обучавани и 
преподаватели по неговото обновяване, използване и разпространяване [3, 4, 
5, 6]. Едни от най-често използваните средства и възможностите, които те 
предоставят в областта на обучението са обобщени в изложението по-долу. 

Блогове. Блогът е Web страница, на която собственикът й публикува 
лично съдържание – информация, мнения, статии по различни въпроси. Тези 
публикации са известни под наименованието постове и са подредени 
хронологично в обратен ред. Посетителите на страницата имат право да 
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добавят коментари по темата, да оценяват и дават своя глас в подкрепа на 
изразено мнение. В резултат на това могат да се провеждат дискусии, 
свързани с определена тематика. 

Най-разпространени са персоналните (лични) блогове, в които авторите 
споделят свои виждания, мнения и отношение по определени теми. Все по-
широко разпространение получават корпоративните блогове, съдържащи 
информация за дадена организация, за нейните цели, мисия, позиции на 
пазара, постижения и т.н. Други често срещани форми на блогове са 
фотоблогове, видеоблогове, тематични, информационни (за новини), 
коментарни, микроблогове и други. 

Различните инструменти за създаване на блогове предоставят средства 
за публикуване не само на текст, но и на аудио и видео материали. Много 
сайтове предлагат създаване и хостване на блогове – Blogger, TypePad, 
Blog.bg. Една от най-известните системи за създаване на блогове с отворен 
код – Wordpress изисква инсталиране и конфигуриране, като същевременно 
непрекъснато се обновява и допълва с нови възможности. 

Блоговете в обучението. В някои от класификациите на видовете 
блогове като отделна категория се отделят т.нар. образователни блогове. 
Преподавателите могат да използват блогове, за да представят своите 
курсове, за публикуване на новини, за дискутиране на теми от учебния 
материал, предлагане на допълнителни материали и източници на 
съдържание. Блоговете са удобни за комуникация с колеги и обучаеми. 
Студентите могат да излагат своите виждания, да споделят проблеми, да 
коментират и обсъждат различни теми от учебното съдържание. 

Поддържането на блогове изисква активност от страна на техния 
създател и творчески подход към съответния проблем, който е поставен за 
разискване. Възможността за изразяване на мнения на посетителите по 
отношение на публикуваните материали поражда дискусии, които стимулират 
активността на участниците в тях. 

Wikis. Wiki е съвкупност от web страници, които се създават и редактират 
от потребители, имащи оторизиран достъп до тях. Отделните страници са 
свързани помежду си чрез хипервръзки и по този начин всички те могат да се 
разглеждат като един общ проект. Основната идея зад този web инструмент е 
съвместната работа между много потребители, възможностите за 
непрекъснато обновяване на наличното съдържание и същевременно 
проследяване на историята на направените промени. Последното може да се 
разглежда като защитен инструмент срещу неправомерен и недобронамерен 
достъп до наличните web страници.  

От групата на инструментите за създаване на Wikis с отворен код широко 
разпространени и използвани са MediaWiki, Wikispaces, Wikidot, TWiki и други. 
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Повечето Wiki системи имат редица изисквания по отношение на системните 
ресурси и е необходима инсталация и конфигурация на съответните пакети. 
За разлика от тях при Wikispaces е необходима единствено регистрация и 
веднага след това услугите по създаване на страници са достъпни. 

Wikis в обучението. Wikis са подходящи при осъществяването на 
съвместна работа между преподаватели и студенти. Wikis могат да се 
използват при създаване на учебно съдържание от няколко преподаватели и 
екипна работа на студентите върху обща задача. Това е средство за 
повишаване на активността на обучаваните. Студентите могат да работят по 
общ проект и да публикуват своите материали и резултати чрез средствата на 
Wikis. В подобни случаи преподавателите имат непосредствен достъп и 
поглед върху дейността на студентите и могат своевременно да ги подпомагат 
и коригират неточности и неясноти в процеса на работа. Всеки от студентите 
оценява и контролира дейностите на останалите участници.  

В някои среди за електронно обучение са интегрирани Wiki модули и 
дейности. Например Средата за обучение Moodle разполага с Wiki дейност, 
където в сътрудничество студенти и преподаватели могат да създават Web 
документи, страници директрно в браузера. Това е вградена дейност базирана 
на хипертекст, в която могат да участват всички студенти без да се губи 
приноса на всеки един от тях в общия резултат. Направеното от отделния 
студент е достъпно и за преподавателя и за неговите колеги. Тази публичност 
е добра мотивация за по-голяма активност и творческа изява на индивида.   

Технологии за обединяване и известяване. Информацията в Интернет 
е в огромни количества. С всеки изминал ден търсенето и намирането на 
информация по въпросите, които интересува различните потребители, им 
отнема все повече време и усилия. Получаването на актуална информация от 
много Интернет източници е от съществено значение. Поради тези причини 
все повече навлизат технологии, осигуряващи извличане и събиране на едно 
място на информация от различни интернет страници. В основана на тези 
технологии са форматите RSS (Really Simple Syndication) и Atom. Те 
позволяват проследяване на промените в съдържанието на web страници. 
Чрез списъците на промените, наречени емисии, потребителите получават в 
агрегиран вид всички промени и новости в сайтовете, без директно да ги 
зареждат. За целта са необходими четци (агрегатори), чрез които се 
централизират новостите в използваните източници на интереси, и чрез които 
потребителят може да разглежда последните допълнения и промени. 

Все повече сайтове за новини и блогове поддържат RSS. Така 
потребителите могат да следят и да се информират едновременно от 
различни сайтове. За целта е необходимо да се абонират за тях и по този 
начин получават всички актуализации от различните сайтове на едно място. 
При използването на RSS не е нужно да се посещават сайтовете, на които се 
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намира необходимата на потребителите информация – достатъчно е да се 
отвори RSS четецът, който извлича актуалните промени.  

RSS четецът може да е самостоятелна програма, добавка към браузер 
или да е организиран в Web. Сред най-популярните четци е GoogleReader.  

RSS в обучението. Големият брой източници на учебни материали, 
динамичният учебен процес изискват използването на средства, чрез които 
студентите да получават своевременна и актуална информация от различни 
места, без това да отнема голяма част от времето им. Чрез технологията RSS 
студентите могат да научават за всички нови промени в основните източници 
на учебно съдържание, да следят новините за предстоящи събития, свързани 
с учебния процес и социалния живот в своя и останалите университети. При 
съвместната работа на студентите върху общи проекти, подобни технологии 
дават възможност за бързо известяване на работната група за всяка една 
промяна и състояние на проекта. 

Социален букмаркинг. Социалният букмаркинг е подход, чрез който 
потребителите организират, съхраняват, управляват и търсят предпочитани 
ресурси онлайн (отметки). Самите отметки могат да се допълват с описания 
под формата на метаданни – текстови коментари, изразяване на мнения по 
отношение на тяхното качество под формата на гласуване или тагове 
(ключови думи за описание на дадено съдържание). Използването на 
метаданни цели по-лесно и бързо намиране на материалите. Сайтовете за 
социален букмаркинг съдържат линкове към източници на съдържание. Едно 
от предимствата на подобни услуги се изразява в предоставянето на 
прегледен, категоризиран и коректен подбор на източници, което спестява 
изключително много време на потребителите при търсеното на точно 
определена информация. От друга страна може да се осъществи връзка с 
хората, които са запаметили този линк. Споделянето и предоставянето за 
публично ползване на подобни списъци дава възможност за тяхното 
непрекъснато обогатяване, т.к. всеки регистриран потребител на сайт за 
социален букмаркинг може да добавя нови линкове. 

Социалния букмаркинг в обучението. Възможността за създаване на 
колекции от връзки към ресурси, в това число и учебни материали и 
съдържание, улеснява намирането на качествени източници на учебно 
съдържание. От друга страна подобни инструменти стимулират обучаемите да 
участват активно в процеса на съвместно създаване и споделяне на списъци с 
ресурси. 

Технологии за споделяне на мултимедийно съдържание. 
Посредством технологиите за споделяне на мултимедийно съдържание е 
възможно съхраняване и споделяне на съдържание под различни форми – 
документи, презентации, снимки, аудио и видеоматериали. По този начин 
всеки потребител на такива услуги може да допринесе за обогатяването на 
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съдържанието чрез споделянето на създадени от него мултимедийни обекти. 
Възможностите за споделяне на аудио и видео съдържание, RSS и 
съответните програми за работа с такива файлови формати са в основата на 
технологиите аудио и видео подкастинг. 

Като изключително популярни примери на подобни услуги могат да се 
посочат Scribd за документи, Slideshare за презентации, Flickr за снимки, 
YouTube за видео, iTunes за аудио и видео подкастинг и други.  

Технологиите за споделяне на мултимедийно съдържание в 
обучението. Услугите, предоставящи възможности за споделяне на различни 
типове съдържание, могат да се използват за разпространение и споделяне на 
учебни материали сред обучаемите. Те могат да се използват за 
самоподготовка на студентите, като инструкции при изпълнението на 
самостоятелни задачи, запознаване с постиженията и резултатите на други 
обучавани и др. 

Mash-up технологии. Mash-up инструментите позволяват използването и 
комбинирането на съдържание и услуги от няколко различни източника и 
предоставянето им в удобен за ползване от потребителя интерфейс. При 
Mash-up технологията основната идея е свързана с комбиниране и агрегиране 
на информацията, което неизменно води до повишаване на ефективността на 
използване на  данните.  

Едни от най-предпочитаните инструменти за Mash-up са Netvibes, iGoogle, 
Pandia, Popfly  и други. 

Приложение на mash-up технологиите в обучението. Mash-up 
инструментите гарантират възможности за персонализиране на среда, в която 
обучаемите учат според техните индивидуални предпочитания и потребности. 
Чрез подобни инструментите студентите бързо събират и обобщават актуална 
информация от различни източници.  

Социални мрежи. Социалната мрежа обединява потребители, имащи 
общи интереси. Инструментите за създаване на социални мрежи са онлайн 
услуги, платформи или сайтове, чрез които се изгражда социална мрежа от 
хора, споделящи общи интереси и идеи, осъществяващи сходни дейности и 
т.н. Всяка една социална мрежа предполага създаването на профил на всеки 
потребител и възможности са свързване на различни потребители чрез “лични 
приятелства” или в т.нар. общности. Различните социални мрежи предлагат 
възможности за използване на някои от споменатите по-горе Web инструменти 
като блогове, споделяне на аудио и видео и други. 

Социалните мрежи могат да се разделят на две основни групи в 
зависимост от своето предназначение – социални и професионални. Като 
примери на социални мрежи могат да се посочат MySpace, Facebook, Twitter 
(пример за социална мрежа и микроблог услуга). Професионалните мрежи 
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предлагат възможности за представяне на професионалните качества и 
интереси на всеки регистриран в мрежата потребител, за осъществяване на 
комуникация и връзки с бизнес характер. Примери за подобен вид мрежи са 
Linkedln, Viadeo, XING, ELGG и други. При някои професионални мрежи е 
налице дори заплащане на членска такса за участие в тях. Academia.edu е 
мрежа, чрез която е възможно да се създават и споделят web страници, чрез 
които потребителят споделя своите професионални интереси и проектите, по 
които работи в момента, може да се качват статии, да се проследява броя на 
прочитанията и свалянията на дадена статия и т.н. От друга страна могат да 
се търсят актуални разработки в дадена област, мнения и постове на различни 
изследователи и други. 

Социалните мрежи в обучението. Едно от основните приложения на 
социалните мрежи в обучението е като алтернативно средство за комуникация 
между преподаватели и студенти и между самите студенти. От друга страна е 
налице създаване на групи с различни цели – от приятели и поддръжници на 
университет или факултет до групи, работещи върху общи проекти. Въпреки 
това в голяма част от университетите социалните мрежи не се възприемат 
като средство, подпомагащо провеждането на учебен процес.  

Създаване на собствени сайтове. Наборът от инструменти за 
създаване на web страници е изключително разнообразен – от 
текстообработващи системи, през html редактори и графични инструменти, 
наричани WYSIWYG, до възможностите, предоставяни от Google Sites. 
Студентите проявяват изключителна заинтересованост и активност при 
използването на Google Sites при създаването на сайтове. Разнообразните 
възможности, предлагани от средствата за създаване на web страници, са 
предпоставка за проявяване на творчество от страна на студентите. 

Изброените по-горе примери са само малка част от изключително 
многообразните web инструменти, предоставяни от Web 2.0. Голяма част от 
посочените технологии могат да се използват съвместно и това води до 
непрекъснато обогатяване и разнообразяване на възможностите за 
интегрирането им в учебния процес. 

Резултати и примери за използване на уеб инструменти от 
студентите от икономически специалности 

Наличието на много и различни инструменти за създаване на блогове е 
предизвикателство за студентите, защото са изправени пред голямо 
разнообразие и необходимост от избор на подходящо за техните цели 
средство. Голяма част от тях правят първи опити в създаването на блогове, 
използвайки предлаганите от различни сайтове възможности за хостване на 
блогове. В по-късен етап част от тях се насочват към WordPress, предоставящ 
много повече опции за изграждането на блогове. 
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В нашата практика използването на Wikis датира от няколко години. Това 
е един от първите ни опити да стимулираме активността и творчеството на 
студентите в процеса на обучение. Предмет на конкретна реализация бяха 
MediaWiki и TWiki. В тези системи, и по-конкретно в MediaWiki, бяха 
разработени редица групови проекти от студентите (Фиг.1). На преден план 
изпъкнаха изключителната активност и отговорност по отношение на 
изпълнението от тяхна страна.  

 
Фиг.1. Използване на MediaWiki по дисциплината Комуникационни и 

информационни системи 
Участието в различни социални мрежи са неизменна част от ежедневието 

на голяма част от студентите. Активността им в тази насока е към създаването 
на страници и групи, свързани с университета и факултета, в който учат и 
участие в различни дискусии и обсъждания в рамките на предлаганите 
възможности от съответната социална мрежа. Сред най-популярните мрежи 
са Facebook, Atoll и други. 

Създаването на сайтове се задава като индивидуални курсови проекти, с 
които студентите участват в семинарните лекции. Наблюдава се значителен 
интерес и предпочитание от тяхна страна именно към тези web инструменти. 
При представянето на своите проекти студентите разясняват средствата и 
инструментите, които са използвали, защо са ги предпочели и бъдещото 
развитие на проекта си.  

Част от създадените сайтове могат да се класифицират като лични 
сайтове, в които студентите представят себе си или създават съдържание, 
свързано с техните хобита и интереси (Фиг.2):  
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https://sites.google.com/site/paskovbg/; 
https://sites.google.com/site/groupbase7o/home, 
http://sites.google.com/site/meryearth/home;  

 
Фиг.2. Личен сайт 

 
Фиг.3. Сайт на счетоводна фирма 
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Други сайтове определено могат да се причислят към групата на сайтове 
с професионална насоченост. Посочени са няколко примера (Фиг.3), като 
създадените сайтове могат да се класифицират в различни групи в зависимост 
от спецификата на специалностите, обучавани в Тракийския университет – 
Стопански факултет, а именно: регионално управление – 
http://sites.google.com/site/gradradnevo; селски туризъм – 
http://sites.google.com/site/sglavansakar/; счетоводство и контрол – 
http://sites.google.com/site/liaaktivbg/ 
Усвоените знания и умения от студентите за работа с различни web 
технологии са в основата на по-нататъшната им успешна практическа работа 
по дисциплините Електронна търговия и Маркетинг. 

Заключение и изводи  
Усвояването и използването на web технологии и инструменти е 

предизвикателство както пред преподавателите, така и пред студентите. Те 
предизвикват интереса на студентите, провокират активността и творческия 
им потенциал. В информационното общество те стават свидетели на 
развитието на самото разработване на тези услуги и инструменти. В повечето 
случаи те се приемат като дадености и потребителят не вниква в технологията 
и идеята за тях, но когато са включени в учебните програми и задължителните 
курсове на преден план излизат самите технологии. Web технологиите и 
съответните инструменти могат да се разглеждат като средство за 
разнообразяване и подобряване на провеждането на учебния процес от една 
страна, а от друга страна те самите са предмет на изучаване и усвояване от 
страна на обучаемите. 
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