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Автор: Илка Зафирова 

Ръководител на Департамент „Електронно обучение” 

 

 

Как да мотивираме учениците и да ги направим активни участници в учебния процес с 

помощта на u4ili6teto.bg? 

 

Мотивацията на учениците и развиване на положително отношение към ученето винаги е било огромно предизвикателство за 

учителите. Бурното развитие на информационните технологии и многобройните източници за придобиване на знания налагат 

в голяма степен промени в методите на преподаване (интерактивни) и учене (чрез сътрудничество и правене). Системите за 

управление на обучението разполагат с инструменти за учене чрез взаимодействие с останалите – необходимо условие за 

повишаване на мотивацията на обучаемите, според специалистите. U4ili6teto.bg не прави изключение! Учителите могат да 

създават подходящи учебни дейности за съвместно учене във всеки свой курс (учебно пространство). Примери за 

реализиране на този подход са възможностите за колективно създаване на учебно съдържание с помощта на уики, създаване 

на речници с термини от учениците, използването на форум като средство за обучение и др.  

 

ЗАЩО Уики? 

Създаването на Уики е лесно. Настройва се без много усилия, има достатъчно възможности за контрол, пази история на 

процеса по създаване на съдържанието и активността на учениците. Уики позволява на учителя да придобие ясна представа 

за индивидуалните познания и напредък на всеки ученик и да даде конкретни препоръки за подобряване на постиженията му. 

Огромното предимство на Уики е, че резулататът от него може да се превърне в учебен материал, който да се редактира, 

обновява и използва от ученици и през следващи учебни години. 

 

Предимства на Уики за учениците: 

- Създаването на съдържание чрез Уики е различно от писането на домашни работи 
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- Учениците носят отговорност за това, което публикуват не само пред своя учител, а и пред съучениците си. Това ги 

мотивира да полагат повече усилия и старание 

- Развиват критично мислене и общностен дух 

- Формират по-реална самооценка и се учат да се оценяват взаимно, което води до повишаване на изискванията към тях 

самите и към другите и несъмнено повишава нивото на процеса на обучение 

 

Недостатък: 

- Не позволява поставянето на оценки за разлика от задания, тестове и други учебни дейности 

 

КАКВИ ЗАДАЧИ мога да поставям с Уики? 

- разработки и есета по тема от учебния материал 

- създаване на съдържание на проектен принцип 

- генериране на идеи по определени теми 

 

Как да създам Уики в курса си? 

Уики можете да добавите в курса си, като изберете от „Добавяне на дейност или ресурс”, дейност „Уики”. Преди това обаче, 

курсът трябва да бъде поставен в режим на редакция. 

Да припомним: Всеки учител може да добавя, редактира и изтрива с помощта на „магическия” бутон . 

Той обикновено е в зелен цвят и се намира в горната дясна част на страницата на всеки курс. 
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От страницата с настройки е необходимо да въведете Име и Описание – задължителните полета, обозначени със звездичка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръка: Добре е името на Уики да е кратко, ясно и свързано със съдържанието, което ще създават учениците. В 

описанието поставете изисквания, правила и насоки за работата на учениците; те могат да бъдат както технически, така и 

съдържателни. 

 

Заглавие на Уики  

HTML-редакторът позволява 

форматиране на текста, добавяне на 

изображения, таблици, списъци, видео. 

Описание на Уики  



      София 1000, ул. Иван Вазов 24-26 

Тел. +359 2 4238969, имейл: office@cei-bg.org  

Интернет адрес: cei-bg.org,  

https://www.facebook.com/CEIBG 

 

Как да мотивираме учениците и да ги направим активни участници в учебния процес с помощта на u4ili6teto.bg? 5 

Важна настройка, която ще позволи колективно писане в Уики е „Режим за работа в Уики” – „Съвместно Уики”. Другият 

възможен режим е „Индивидуално Уики” - всеки ученик може самостоятелно да създава съдържание, без участието на 

останалите. В този случай липсва колаборативния подход, но може да се използва за постигането на други учебни цели.  

За да зададете начало на съдържанието, въведете и „Заглавие на първа страница”. 

Последната настройка, която трябва да изберете преди да запишете вашето Уики, е „Формат”. Изберете „HTML” и поставете 

отметка за „Принудителен формат”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подходящия режим 

изберете от падащия 

списък. 
За справка използвайте 

контекстната помощ до всяка 

настройка (Иконката с 

въпросителен знак). 

Формат изберете от 

падащия списък. 
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Препоръка: Формати „Creole” и „Nwiki” са обичайни за Уики-приложенията. Те имат специфичен синтаксис, който трябва да 

познават освен учителите и учениците, за да ги използват свободно. Ако не сте работили с тях, за предпочитане е да изберете 

„HTML“ (HTML-редактор с възможностите на MS Word). Добре е да използвате него, тъй като е лесен за работа, разбираем и 

с достатъчно възможности.  

Ако не поставите отметка на „Принудителен формат”, учениците ще могат да избират в кой от трите формата да въвеждат 

текст, изображения и т.н. 

Натиснете бутон „Запис и показване”, за да запазите 

настойките. 

Да припомним: За да съхраните създадените от вас 

ресурси и дейности в курса, можете да използвате 

двата бутона в дъното на страницата - „Запис и 

връщане в курса” и „Запис и показване”. Разликата 

между тях е, че чрез „Запис и показване” веднага 

виждате резултата, а „Запис и връщане в курса” ще ви 

отведе в страницата на курса.  

След като запазите вашето Уики, ще се отвори 

страница за въвеждане и редактиране на 

съдържанието от първа страница. Тук може да 

добавите насочващ текст и връзка към свързани 

(подстаници) страници с тази, като ги изпишете, 

оградени от двойни квадратни скоби [[ ]]. Иначе 

казано, първа страница позволява създаване на 

структура на съдържанието. Ако не добавите 

свързани страници, всяка нова добавена страница ще 

съществува самостоятелно. 

За да завършите структурата, след като сте въвели 

заглавията на свързаните страници, е необходимо да 

ги създадете, за да могат учениците да пишат в тях. 

Свързани страници с 

първа страница на Уики.  
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В лявата част на екрана, в блок „Навигация”, имате достъп до всички възможности на Уики – Нова, Изглед, Редактиране, 

Коментари, История и т.н. Те са достъпни и от централната част на страницата (оцветени са в синьо), след описанието на 

Уики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щракнете с мишката върху „Нова”, за да добавите първата свързана страница и въведете наименованието от двойните 

квадратни скоби [[  ]] в поле „Заглавие на новата страница”. След това натиснете бутон „Създаване на страница”. 

Меню на Уики 
Достъп до менюто на  Уики – 

всички възможности без 

добавяне на нова страница. 
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Всички останали страници можете да добавите по аналогичен начин. 

 

Как да наблюдавам и контролирам работата на учениците в Уики? 

 

 

 

Въведете от клавиатурата заглавие 

на новата страница и натиснете 

бутон „Създаване на страница”. 
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Учителят, в качеството си на наблюдаваща, подкрепяща и съветваща фигура има следните възможности: 

- Да преглежда съдържанието (от страница Изглед) 

- Да редактира съдържанието (от страница Редактиране) 

- Да преглежда коментари, написани от учениците (от страница Коментари) 

- Да пише коментари за работата на учениците (от страница Коментари) 

- Да преглежда история на процеса по създаване на съдържанието за всяка страница (от страница История) 

- Да сравнява версии на страниците (от страница История) 

- Да преглежда списък с всички създадени страници (от страница Карта) 

- Да добавя файлове с информация, които да подпомогнат и насочат учениците (от страница Файлове) 

- Да изтрива страници и версии на страниците (от страница Администриране) 

 

 

 

 

Историята по създаване на 

учебното съдържание дава 

информация на учителя кой ученик 

в какъв момент какво е добавил, 

като позволява сравняване на 

версиите, създадени от различни 

ученици. 

Изберете с радиобутона две версии 

за сравнение и натиснете 

„Сравняване на избраните“. 

Информация за дата и час на 

създаване на съдържанието. 

Изберете с радиобутоните 

страници (версии на 

страниците) за сравнение. 
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Разликите ще бъдат подчертани така, че лесно 

да разберете приноса на всеки ученик. 

 

 

 

 

 

Интересен начин учителят да получи обратна 

връзка е също възможността учениците да 

пишат коментари за работата си. Учителят 

освен да ги проследява, може също да дава 

обратна връзка, да съветва, да критикува. 

 

 

 

 

Дали ще използвате Уики за създаване на съдържание по 

теми от учебния материал с всичките му налични 

възможности, или ще използвате само част от тях за 

събиране на информация по други важни за учениците 

теми, зависи изцяло от вас и целите, които си поставяте. 

Опитайте и ще станете част от един различен начин на 

учене с мотивирани и активни ученици, стремящи се към 

сътрудничество и повишаване на личните резултати. 

 

Разликите в страниците на 

отделните ученици са отбелязани 

в цвят и различен шрифт. 

Информация за версия, 

дата, час и автор на 

съдържанието. 

Страницата за коментари 

може да използвате за 

дискусия и обмен на идеи по 

съдържанието. 
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В следващия брой очаквайте: 
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