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Защо е необходимо онлайн обучението?

Защо онлайн обучение?
Този наръчник цели да ви помогне да отговорите на следните въпроси:
•

Защо синдикатите трябва да развиват онлайн обучение?

•

Какви са предимствата и недостатъците?

•

Какви са ключовите алтернативи?

•

Какви стандарти и препоръки трябва да бъдат следвани?

•

От къде да започнем?

Синдикатите и онлайн обучението
Онлайн обучението бързо се разпространява и синдикатите все повече участват в него. Има
много причини за това:
•

електронното обучение става все по-разпространено в училищата, колежите и
университетите и все повече хора започват да използват интернет в процеса на обучение;

•

достъпът до интернет става все по-бърз, евтин и масов;

•

използват се все повече електронна техника, позволяваща достъп до материали за
обучение в уеб пространството като мобилни телефони, таблети, лаптопи;

•

синдикатите разширяват обхвата на своите уебсайтове за да предлагат все повече услуги
на своите членове;

•

много синдикалисти се затрудняват да посещават традиционните курсове за обучение,
например хора, които живеят в по-отдалечени райони, работещи на смени или желаещи
да преминат специализирани курсове;

•

онлайн обучението дава възможност за по-голяма гъвкавост на обучаемите, обучителите
и администраторите на курсове за обучение

Това са убедителни причини защо синдикатите трябва да използват потенциала на онлайн
обучението. Но какви са неговите предимствата и има ли то недостатъци?

Предимства и недостатъци
Предимствата на онлайн обучението са свързани най-често с икономия на разходи за
организациите. Но има и редица други предимства като гъвкавост, избор и ефективност на
обучението. Някои от тях вече споменахме.
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Можем да разгледаме предимствата и недостатъците от гледна точка на различните
участници в обучението – обучаеми, преподаватели, администратори и синдикати.

Предимства за обучаемите
•

гъвкавост –да изберат кога и къде да се обучават като използват предпочитаната от тях
електронна техника;

•

независимост –развиване на подхода за самостоятелно търсене на решения и използване
на интернет за провеждане на проучвания

•

нови умения– умения за електронно учене и подобряване на компютърните умения

•

избор – получаване на достъп до по-широк кръг от курсове, материали за курсове и
методи за обучение

•

възможности – присъединяване към онлайн общност за обучение

Предимства за преподавателите
•

Гъвкавост - кога и как да помогнат на обучаемите;

•

Възможност да работят от всякъде, а не с фиксирано местоположение;

•

Шанс да придобият ценни нови умения за електронно преподаване, който са полезни и за
традиционните обучения;

•

Нови форми за общуване с обучаемите – имейли, форуми и т.н.

Предимства за администраторите
•

Курсовете не са ограничени поради липса на помещения или местни преподаватели;

•

Възможност за опростяване на администрирането чрез онлайн записване, онлайн
материали и онлайн мониторинг;

•

По-рядко анулиране на курсове;

•

Бърза комуникация с участниците чрез имейли и съобщения.

Предимства за синдикатите
•

По-силна синдикална организация чрез обучение на по-широк кръг членове и
представители;

•

Модернизация на синдикалната система за обучение;

•

По-добър имидж на синдиката – синдикатът се променя спрямо промените в обществото,
технологиите, нагласите;
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•

Стимул за привличане на нови членове и увеличаване на членската маса

Недостатъци
Сега ще разгледаме възможните недостатъци за същите категории участници.

Недостатъци за обучаемите
•

Може да се наложи да придобият нови компютърни умения, за да се включат в курса;

•

Може да не разполагат с необходимата техника и с достатъчно бърз интернет;

•

Може да предпочитат контакт лице в лице;

•

Може да им е трудно да се организират и концентрират сами.

Недостатъци за преподавателите
•

Ще трябва да придобият нови умения за електронно преподаване;

•

Ще трябва да организират своето време по различен начин от конвенционалното
разпределение на времето за даден курс;

•

Може да получат повече индивидуални молби за помощ;

•

Може да се затруднят при комбинирането на курсове, които са онлайн и лице в лице,
защото те изискват различни специфични умения.

Недостатъци за администраторите
•

Ще трябва да изградят нова онлайн система за управление на курсовете;

•

Ще трябва да подсигурят надеждността и сигурността на онлайн системите;

•

Ще трябва да изградят нови взаимоотношения между обучаеми и преподаватели.

Недостатъци за синдикатите
•

Трябва да изградят нов подход към обучението и да заделят средства за това;

•

Трябва да разработят последователна средносрочна стратегия;

•

Контактите лице в лице са много важни за изграждането на силна организация.

Ключови избори
Дотук говорихме за онлайн обучение и електронно обучение. Но какви са ключовите избори?
Какви са различните видове онлайн обучение и електронно обучение? Това е сложен
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въпрос, на който ще се опитаме да отговорим възможно най-просто като дадем серия от
алтернативни избори.

Алтернатива 1: изцяло онлайн или смесено?
Вашият курс може да бъде изцяло онлайн или смесен или в допълнение към традиционните
курсове.
Смесеният курс на обучение ще включва елементи от обучение лице в лице като курсове в
рамките на няколко часа или няколко дни заедно с онлайн елементи като форуми и
проучвания.
Смесеното обучение става все по-популярно в европейските университети и колежи, тъй
като те се стремят да подобрят гъвкавостта и ефективността от обучението.
Смесеното обучение има своите предимства и недостатъци – затова е необходимо
внимателно обмисляне преди да се премине към него.

Алтернатива 2: индивидуално или групово?
Вашите курсове могат да бъдат разработени за индивидуално обучение или за групово.
Курсовете за индивидуално обучение дават възможност на участниците да започнат по
всяко време и могат да бъдат описани като бързо електронно обучение – за повече
информация виж раздела за ‘Създаване на курсове за бързо електронно обучение’. Групите
могат да бъдат малки, например 10-20 участника, но могат да достигнат и до сто участника.

Алтернатива 3: в кохортна група или не?
Ако вашето онлайн обучение е предвидено за групи, то тогава трябва да решите дали те ще
са в т.нар. кохортни групи или не. Кохортата е група участници, които започват и свършват
даден курс по едно и също време и обикновено работят в тясно сътрудничество по време на
курса, например груповите дейности. Курс, който е с некохортна група ще даде възможност
на участниците да се присъединяват и да напускат курса по различно време.
Тези различни начини на организация на онлайн обучението имат различни преимущества.
Бързото електронно обучение например дава възможност за голяма гъвкавост по отношение
на бързото реагиране към новите потребности, докато груповото онлайн обучение е
базирано на обемна на опит и взаимопомощ. И двата метода имат своите преимущества, но
внимавайте кой вид ще е по-правилен в дадена ситуация.
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Примери от партньорите
Шведският синдикат LO е разработил система за бързо електронно обучение. На този етап
имат разработени 15 курса по различни теми. Целта е да се подготвят синдикалните
активисти чрез бързи и навремени въвеждащи курсове. Когато възникнат някакви въпроси е
много вероятно те да намерят отговор в някои от тези курсове за електронно обучение.
Също така преди да преминат към курс лице в лице те могат да се запознаят с темата чрез
въведение в някой от тези курсове.
Още един начин за тяхното използване е за опресняване на знания: например, ако даден
работнически представител е преминал курс по трудово право преди 10 години и е забравил
част от него, електронното обучение ще му помогне да актуализира знанията си.
Курсовете по електронно обучение могат също да се използват като част от
конвенционалните курсове лице в лице като дейност за самостоятелно обучение по даден
предмет.
Британският синдикат TUC е разработил система за онлайн курсове, които са изцяло водени
като конвенционални курсове с обявени начални дати. Груповите дейности се провеждат
чрез използване на онлайн форуми, в които участниците могат да се включват, когато им е
удобно. Онлайн курсовете се провеждат по сходен начин на традиционните курсове. Те
включват смесица от дейности, основани на дискусия, задачи на работното място и
индивидуална работа по проект. Онлайн дискусиите са базирани върху различни дейности и
включват подгрупи от класа. Те се ръководят от преподавател от TUC. Продължителността
на курсовете варира от 18 часа до 36 седмици.

Стандарти на онлайн обучението
Въпросът какви стандарти трябва да се прилагат при онлайн обучение често се обяснява
комплексно чрез концепции като достъпност и вътрешно управление. Но в останалата част
от тези насоки считаме, че трябва да дефинираме ясен и разбираем подход – от това имаме
най-голяма нужда.
Тук ще разгледаме какви стандарти са необходими.

Синдикално обучение
Ключовата отправна точка е, че решението да се премине към онлайн обучение не означава
да се откажем от основните стандарти и принципи на синдикалното обучение.
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Това означава, че синдикалното онлайн обучение ще се опита да:
•

Бъде ориентирано към обучаемия и да използва активни методи за обучение;

•

Насърчава ценностите на равенството и демокрацията;

•

Стреми се да изгради самоувереност и да развие умения;

•

Подпомогне развитието на синдиката и изгради неговия капацитет.

Открити стандарти
За да направите вашето онлайн обучение достъпно и за да го защитите от бъдещи промени
трябва да следвате открити международни стандарти за софтуер и системи. Ако е възможно
избягвайте използването на софтуер, който е лицензиран изключително само от един
доставчик. Ето най-важните софтуерни стандарти.

Световна разширена мрежа
Вашите онлайн курсове ще бъдат предоставяни чрез интернет, така че трябва да следвате
стандартите на световната разширена мрежа. Стандартите за мрежата се поддържат от
Консорциумът по световната разширена мрежа, известен с абревиатурата W3C. Това е
сайтът за достъп.
http://www.w3.org/WAI/
Най важната част от мрежата е езикът HTML. Той постоянно се разработва и сега се тества
новата версия, наречена HTML 5.0. Имайте предвид, че не всички уеб браузъри напълно
осъществяват стандартите на HTML и следователно материалите, които създавате ще
трябва често да бъдат тествани в браузъри като Firefox, Chrome и Safari както и Internet
Explorer. Всички тези браузъри функционират различно.

Медия формат
Медията, която използвате трябва да отговаря на отворените стандарти. Това означава, че
всички документи трябва да бъдат в PDF или RTF формат, а не във формат от търговски
доставчик.
Образите трябва да бъдат в JPGформат, а видеото в стандарт AVI. За да илюстрираме това
ще посочим, че видеото, качено на Flash вече не е достъпно на iPad или iPhone, въпреки че
това подлежи на промяна през лятото на 2012 г.
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Достъпност
Достъпът до мрежата е само една страна от дебата. Един по-широк подход към
достъпността трябва да се базира на следните общоприети принципи:
•

Прост дизайн и ясна структура;

•

Навигацията трябва да е под контрола на обучаемия;

•

Където е необходимо да се използват алтернативни формати като например версия PDF
за принтиране

•

Достъп до отворени стандарти за текст, образ и медия;

•

Транскриптите и субтитрите трябва да са достъпни, ако това е възможно, за да дават
възможност на обучаемите за участие

Една полезна страница за обсъждане на тези теми е разработена от британската
организация JISC, която подкрепя колежите и организациите за обучение на възрастни във
Великобритания:
http://wiki.cetis.ac.uk/Accessibility_Tips

Стандарти за услугата
Стандартите за поведение и услуги са свързани с образователните и технически стандарти.
Основните са:
•

Споразумение между обучаемия и синдиката за протичането на курса, нещо като
‘споразумение за учене’ – това ще включи ‘основните правила’, които обучаемият ще
трябва да следва по време на курса;

•

Споразумение между синдиката и доставчика на курса за стандарт на услугите, като
например време за отговор и наличие на материали.

Тези аспекти са разгледани по-детайлно в Раздела „Как да започнем онлайн обучението”.
Примери от партньорите
Обучаемите поемат ангажимент:
•

Да сътрудничат за постигане на целите на курса;

•

Да участват във всички части на курса;

•

Да се включват поне два пъти седмично;
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•

Да спазват крайните срокове, определени от преподавателя и записани в програмата на
курса или договорени с преподавателите на курса;

•

Да подкрепят и стимулират груповата работа и дискусиите;

•

Да обменят информация и знания с другите участници и с преподавателите;

•

Да използват подходящ език в дискусионните форуми (без обидни думи и
дискриминиращи фрази);

•

Да информират другите участници и преподавателите за всички периоди на отсъствие по
време на курса.

Преподавателите се ангажират:
•

Да предоставят на участниците преди началото на курса програмата и информация за
общото съдържание на курса;

•

Да осигурят на всеки участник парола и име за достъп до всички секции на курса;

•

Да подкрепят участниците в процеса на учене;

•

Да влизат в курса поне три пъти седмично и да отговарят на съобщенията в рамките на 72
часа;

•

Да информират участниците за всички планирани периоди на отсъствие от курса. В
случай, че тези периоди са по-продължителни от една седмица трябва да се осигури
заместващ преподавател;

•

Да осигурят подходящи материали за обучение, които да дадат възможност на
участниците да постигнат целите на курса;

•

Да оценят процеса на обучение и резултатите от обучението.

Стратегии за онлайн обучение
Много е важно да разработите стратегия за онлайн обучение, на която ще бъде базирана
програмата за онлайн обучение. Тази стратегия трябва да ръководи дейността на
експертите по обучение. Темите, които разглеждаме в този наръчник може да ви изглеждат
сложни, но трябва да започнете да създавате стратегия за онлайн обучение. Ние наблягаме
върху разумния подход, основан на ясни и добре дефинирани принципи.
Има още два фактора, които ще допринесат за развитието на процеса:
•

Ясна онлайн стратегия, която дефинира:
− Основните цели
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− Целевите групи
− Стандартите
− Програмата
•

Екип, разработващ стратегията, който да обвърже:
−
−
−
−

Експертите и преподавателите
Авторите
Администраторите
Синдикалните служители

Примери на партньорите
TUC прие своята стратегия за онлайн обучение през 2004 г. Стратегията се основава на
предлагане на всички конвенционални курсове за синдикални представители в онлайн
формат. В стратегията се заявява, че онлайн курсовете напълно ще отговорят на качеството
и ефективността на курсовете лице в лице и ще бъдат подкрепени от съществуващите
синдикални преподаватели, които ще бъдат обучени да поемат новите си роли.

План за действие
1.

Създайте екип за разработване на стратегия за онлайн обучение.

2.

Определете ключовите целеви групи и сроковете.

3.

Направете своя избор между онлайн, смесено, индивидуално, групово или
обучение в кохортни групи.

4.

Дефинирайте ключовите стандарти, които трябва да бъдат следвани като част от
стратегията.

5.

Контролирайте развитието на стратегията.
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Как да започнем онлайн обучението
Този раздел от наръчника ще ви помогне да стартирате вашата програма за онлайн
обучение.
Ключовите въпроси, които ще разгледаме са:
•

Как да стартирам програма за онлайн обучение?

•

Какви структури трябва да бъдат изградени?

•

Какви роли са необходими?

•

Как да проверявам напредъка?

•

Как да оценявам успеха?

Планиране на проект
Първо да кажем няколко думи за планирането на даден проект. Планирането и
управлението на проект са комплексни и сложни дейности – но ви препоръчваме да
прилагате прости подходи.
Основните елементи на всеки проект са:
•

Стратегия, която поставя целите и формулира резултатите

•

План за осъществяване и екип на проекта

•

Метод за преглед и оценка

Стратегия
В частта Защо е необходимо онлайн обучение на този наръчник ние вече разгледахме какво
трябва да съдържа една онлайн стратегия и защо.
За да планираме и контролираме развитието на стратегията ще бъде добре да изградим
екип за управление.

Примери на партньорите
Ето един пример от TUC за насоки за групата/екипа за управление на проекта.
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Група за управление на проекта
Групата за управление на проекта е отговорна за вземането на решения. Тя трябва да
включва:
•

Директор на проекта, председател на групата за управление, мениджър на проекта и
финансов администратор;

•

Отговорник за осъществяване на стратегия на TUC за онлайн обучение;

•

Защитници на интересите на всички заинтересовани страни, като синдикати и обучаеми;

•

Представители на всички финансиращи органи, които допринасят за проекта, ако е
приложимо.

Групата за управление на проекта ще се събира преди всички ключови моменти от жизнения
цикъл на проекта и поне веднъж на три месеца. Мениджърът на проекта ще представя
доклад за постигнатото, а администраторите ще представят актуалния бюджет преди
срещата на управителното тяло.

План за осъществяване
За да реализирате вашата стратегия за онлайн обучение вие трябва да съставите план за
осъществяване и да изградите екип, който да следва плана.
Колкото е по-голям проектът, толкова е по-голямо значението на доброто планиране. Това е
особено валидно, ако проектът е с външно финансиране. Ето един пример от TUC за
рамките на един такъв официален план.
План за осъществяване на проекта
Планът за осъществяване на проекта (ПОП) е основата на всеки проект.
Планът съдържа следните части:
•

Цел на документа

•

Преглед и цели на проекта

•

Ключови събития

•

Управление на проекта и екип за управление

•

Мениджър на проекта и други ключови роли

•

Комуникациите в проекта – доклади, срещи, списък с имейли, уебстраници
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•

Оценка на риска – списък с възможните рискове, тяхната вероятност и въздействие, как
да им се противопоставим или избегнем и/или как да минимизираме тяхното въздействие

•

Диаграма на Гант, която показва дейностите и времевия график

•

Бюджет

•

Оценка

Екип за осъществяване
Добрата екипна работа е от основно значение за успеха на вашия проект. Вашият екип може
да е малък, но да обхваща множество различни роли.
Ето пример от TUC, който описва ролите в екипа по осъществяване на проекта.
Запомнете, че голяма част от тези роли могат да бъдат комбинирани.

Група за осъществяване на проекта (ГОП)
Групата за осъществяване на проекта е екипът, който ще реализира проекта.
Срещите на екипа обикновено се ръководят от Директора на проекта, а участниците
покриват всички други роли в екипа по проекта, които са отбелязани по-долу. ГОП се среща
обичайно на всеки две до четири седмици.
Всички членове на ГОП са в общ имейл списък и получават цялата проектна документация.

Директор на проекта
Директорът на проекта е официалният ръководител на проекта. Директорът определя
дневния ред на проекта.

Мениджър на проекта
Мениджърът на проекта е основният ‘комуникатор’ на проекта, който отговаря за
съставянето на основните доклади. Мениджърът трябва да проверява осъществяването на
всички дейности (в случай, че някоя дейност изостава, да предприеме всичко необходимо за
наваксването й).

Автор/дизайнер
Авторът отговаря за разработването на материалите за курса (вкл. видео материалите).
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Експерт по обучение
Експертът по обучение превръща материалите за курса в съдържание на онлайн средата.
Някои от задачите могат да бъдат разделени между автора/дизайнера и експерта по
обучение, като например проверка на текста, редакция и създаване на подкрепящи
материали като например онлайн помощ и често задавани въпроси.

Преподавател
За повече детайли виж Наръчника на преподавателя.

Финансов администратор
Финансовият администратор отговаря за всичко, свързано с бюджета на проекта.

Модератори - когато курсът е акредитиран
Има двама модератори: вътрешен и външен. Вътрешният модератор в рамките на екипа е
отговорен за гарантиране на стандартите, свързани с качеството и за осигуряване на
обратна връзка. Външният модератор е ангажиран от органът по акредитация за да
контролира стандартите на работа.

Оценител
Оценителят може да бъде от външна/независима организация и трябва да отговаря за
събирането на доказателства, за да се определи дали проектът постига своите цели и за да
препоръча начини, чрез които методите могат да бъдат усъвършенствани с цел постигане на
по-ефективни и ефикасни резултати.

Оценка
Оценката понякога се счита за необходимото зло – нещо, което трябва да направите, за да
задоволите някой друг. Но това съвсем не е така. Оценка трябва да се извършва на всеки
етап от осъществяването на даден проект. Оценката, която се използва разумно е гаранция
за качеството на вашия проект и начинът ви за непрекъснато усъвършенстване на проекта.
Ето няколко вида оценка, които могат да ви бъдат от помощ при проектите за онлайн
обучение. В тази таблица са дадени основните видове оценки, как се осъществяват и с какво
ще ви бъдат от полза.
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Вид

Цел

Кой/Как

Техническа

по
обучение
Да тества материалите и експертът
софтуерните
продукти, извършва тестовете
които ще се използват от
участниците

Съдържателна

Верифицира
дали Преглед от експерта
материалите са коректни
съдържанието

Оценка на ползата

Проверява
дали Онлайн данни и проучване
участниците
участват мнението на обучаемите
пълноценно по време на
курса

Оценка на въздействието

Преглед на напредъка на Проучвания и интервюта с
обучаемите
обучаемите

по

Оценка на ефективността на Доклад как резултатите от Доклад на външен експерт
проекта
проекта са отговорили на
целите му

План за действие

1.

Разработете вашата стратегия за онлайн обучение.

2.

Създайте група за осъществяване на проекта.

3.

Разпределете ролите и съставете план за реализация на проекта.

4.

Определете стратегия за оценка.
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Създаване на онлайн материали
Тази част от наръчника ще ви запознае с методите за създаване на материали за онлайн
курсове.
Основните въпроси, които ще разгледаме са:
•

Какви материали са необходими?

•

Къде можете да намерите материали?

•

Как да структурирате материалите?

•

Как можете да използвате снимков и видео материал?

•

Как да правите промени?

Какви материали са необходими?
По време на вашето онлайн обучение ще имате нужда от три вида материали.
•

Описание на курса

•

Съдържание

•

Дейности

1 Описание на курса
То ще включва следните елементи:
•

Цели на курса

•

Програма и график

•

Изисквания за прием на обучаеми

•

Насоки за обучаемите

•

Обща рамка на курса

Ако разработвате серия курсове използвайте един и същи формат за всички курсове. Това
ще опрости процеса и ще помогне на обучаемите да се ориентират по-лесно.
2 Съдържание
Това е тематичната част на вашия курс. Тя може да съдържа много видове материали:
•

Документи, които вече съществуват – като политики, изследвания, кодекси и практики. Те
може да са създадени от вашата организация или някой държавен орган;

DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE)

PAGE 16 OF 31

1

Management systems for effective online learning

•

Презентации, които се използват в курсовете или срещите лице-в-лице;

•

Вашата уебстраница или външни такива;

•

Снимки, видео или аудио материали, с които разполагате или взети от други уеб
източници;

•

Но тези материали не винаги са достатъчни. Те трябва да бъдат представени, разяснени,
а ключовите им аспекти да бъдат обобщени.

3 Дейности
В традиционните курсове лице в лице обучението се осъществява чрез серия от дейности,
провеждани от участниците, обикновено с помощта на преподавател. Тези дейности
обхващат широка сфера и развиват умения за:
a.

Намиране на информация

b.

Провеждане на интервю

c.

Писане на доклади

d.

Правене на презентации

e.

Ролева игра

f.

Изчисляване на данни

g.

Анализиране на проблеми

h.

Изготвяне на план

i.

Провеждане на изследване сред синдикалните членове

j.

и много други

Тези дейности могат да бъдат провеждани индивидуално или често в малки групи от 2-4
човека.
Предизвикателството пред дизайнерите на онлайн курсове е да разработят подходящи
дейности, които помагат на хората да се обучават в среда, в която са отдалечени от своя
преподавател и другите участници в курса.

Примери
Ето някои примери как да се разработят различните дейности за онлайн курсовете.
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Дискусиите могат да се провеждат като се използва онлайн форум . Онлайн форумът може
да бъде за целия курс или за подгрупа, която работи по конкретен проект. Онлайн форумът
трябва да дава възможност на обучаемите да добавят приложения като документи или
снимки.
Намирането на информация е дейност, която е подходяща за онлайн курсовете.
Материалите за курса могат да съдържат връзки към полезни уебстраници. Обучаемите
могат да бъдат окуражавани да намират своята собствена онлайн информация и да я
препоръчват на останалите участници – например чрез писане на обобщение на
прочетеното или оценяване чрез гласуване на материала.
Порт фолио на обучаемия също може да допринесе за обучението. В традиционните
курсове от участниците може да се изисква да направят порт фолио от определени
документи и снимки, които да служат за доказателство за работата, която са извършили. В
онлайн курсовете на всеки участник може да се предостави лично пространство, в което да
съхраняват файловете, които са свалили.
Тестовете са популярна дейност в онлайн курсовете. Те могат да помогнат на обучаемите да
се ориентират в информацията и да проверят знанията си. Тестовете могат да бъдат с
отворен достъп по всяко време или да бъдат отворени само в определен период от време.
Решаване на казуси – тази дейност може да се използва, за да се комбинират няколко вида
обучение. При решаването на казус се решава даден проблем или се описва дадена
ситуация. Обучаемите – често в малки групи – трябва да анализират даден проблем, да
намерят подходящата информация и след това да обсъдят и да предложат решения,
например чрез дискусия във форум.
Намиране на синдикални материали/документи и докладване на съдържание. Синдикатите
имат различни политически документи, свързани с дискриминацията, расизма, колективните
споразумения, трудовото законодателство и др. Една подходяща дейност за обучение в
групи или индивидуално е да се намери конкретен документ и да се докладва част от
неговото съдържание на преподавателя или по време на дискусионния форум.

Къде можете да намерите материали?
Вече разгледахме кои са най-важните материали за вашия курс – описанието на курса и
дейностите за обучение. Тези материали трябва сами да разработите, въпреки че често
можете да потърсите примери в различни източници.
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А какво трябва да направите по отношение на съдържанието на курса? Ето каква трябва да
е основата на вашия подход:
1. Съберете ваши материали
Вашият синдикат или конфедерация ще разполагат с много полезни материали за курса –
насоки, наръчници, брошури, а може би и видео материали. Синдикалните списания също
могат да бъдат полезен източник за снимки и графики. Съберете всички файлове заедно на
едно място, за да могат да бъдат ползвани за целите на курса.
2. Потърсете полезни външни материали
Интернет е огромен склад за материали, които можете да ползвате за целите на
синдикалното обучение. Някои от най-подходящите източници са:
•

Уикипедия и други онлайн енциклопедии;

•

Уебстраниците на правителството и други официални органи, които съдържат детайли
свързани с трудовото законодателство;

•

Уебсайтове за кампании, свързани например с безопасни и здравословни условия на труд
и равенство.

Съберете адресите на уебстраниците и ги запазете в отделен файл, който може да ви бъде
от полза на даден етап от обучението.
3. Определете несъответствията
След като вече сте събрали всичките ваши вътрешни и външни материали неминуемо ще
установите, че между тях има доста несъответствия. Често тези несъответствия ще са
свързани с разясненията на материалите, с които вече разполагате.
4. Уверете се, че сте наясно с авторските права
Законите за авторските права и интелектуалната собственост са различни в различните
страни, но е важно да сте наясно имате ли право да използвате даден материал или
източник. Ако имате някакви съмнения направете проверка.
Ето и някои общи насоки:
•

Вие можете да ползвате всички материали, които са създадени от вас или вашия
синдикат. Изключение може да има, ако даден фотограф, например, държи правото за
публикуване на снимките, които се използват в синдикалните вестници и списания;
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•

Много уебстраници опростяват начините за свързване към тях - например Youtube дава
възможност за създаване на автоматична връзка;

•

Кратки откъси от книги или периодични издания обикновено са разрешени за ползване с
образователни цели;

•

Много правителствени уебстраници позволяват да се свалят официални документи и
насоки;

•

Много материали сега се издават с т. нар. лицензии” Creative Commons licences”. Тези
лицензии позволяват даден материал да се ползва по различни начини. За повече
информация виж www.creativecommons.org.

Как да структурирате материала?
Подобно на материалите на хартиен носител, вашите онлайн материали трябва да имат
ясна структура. Ясната структура ще ви помогне да планирате последователен подход. Това
ще помогне на обучаемите да се ориентират в курса.

Проста структура
Най-простата структура на вашия курс е добре известна. Тя е следната:
1.

начало

2.

среда

3.

край

Началото на вашия курс трябва да съдържа целите на обучението, програмата и
разпределението на времето, насоки за обучаемите и всичко друго, от което имате нужда, за
да стартирате курса.
Средата на вашия курс трябва да съдържа съдържанието на обучението и дейностите,
обикновено разделени в части, раздели или модули. По-долу ще разгледаме това детайлно.
Краят на вашия курс може да съдържа преглед на курса, проверка на дейностите, формуляр
за оценка и предложение за последващи дейности.

Части, раздели и модули
Ако вашият курс не е много кратък – например по-кратък от десет часа – ще бъде удачно да
го разделите на части, раздели или модули. В нашия наръчник използваме думата ‘части’.
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Ето някои насоки как да планирате частите на вашия курс:
•

Всяка част трябва да бъде еднакво дълга – освен началото и краят, които могат да бъдат
по-кратки. Често това се изразява чрез броя на часовете, които са необходими, за да
приключите частта и/или броя на дейностите, през които трябва да преминат обучаемите.

•

Частите често се налага да бъдат оформени в раздели, всеки, от които съдържа една
дейност за обучение.

•

Подобно на целия курс частите могат да имат своя ясна структура с начало, среда и край.
Тази структура трябва да бъде последователна за всички структури на курса.

Как да ползвате снимков и видео материал?
Снимките, графиките и видео материалите могат да допринесат за въздействието на вашите
материали за курса. Те могат да ви помогнат да структурирате самите материали –
например, всяка част от курса може да започва с графика, илюстрираща темата на тази
секция. Има някои важни аспекти, с които да се съобразите.
Снимков материал може да бъде използван, за да се покажете образи на хора, места и
предмети, които са в съответствие с курса. Например, снимки на синдикални членове,
работни места, заглавни страници на синдикални книги и др.
Графиките често се използват, за да заменят дългите обяснения на структури или
процедури. Например, организационният план на синдиката и етапите при жалби или
процедури.
Видео материалите често се използват, за да представят становището на дадена личност
(която държи реч) и за да представят казуси. Избягвайте материали, в които камерата е
заснела даден човек, който изнася дълга реч.

Източници
Има три основни източника на снимков и видео материал:
•

Снимки и видео, които сте заснели вие или вашият синдикат;

•

Снимки от публични уебстраници, включително страници за споделяне на снимки и видео
клипове;

•

Снимки, правени от участниците във вашите курсове и използвани, например в
дискусионните форуми.
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Трябва внимателно да проверите дали имате право да използвате снимки от източник 2,
посочен в списъка.

Проблеми, които трябва да бъдат избегнати
Общите проблеми при използването на снимки и видео са свързани с бавното изтегляне на
тези материали, поради големите файлове, а също и проблеми, свързани с програмите за
разчитане на видео формата. За да преодолеете тези проблеми вие можете да:
•

Намалите размера на файловете, съдържащи снимки чрез софтуер за редакция на
снимки

•

Качите вашите снимки в публични сайтове като Youtube, Flick и Photobucket и да дадете
връзка към тях вместо да ги поставяте директно в материалите.

•

Използвайте кратки видео материали – често 1 минутен видео клип ще бъде достатъчен

•

Слагайте видео материалите в Flash формат, който е достъпен от много компютри и
браузъри

Как да направим промени?
И така – вие вече сте създали вашият брилянтен нов онлайн курс. Сега нека да помислим
как може да го променим, ако е необходимо.
Може да ви се наложи да направите промени поради няколко причини:
•

Грешките трябва да се поправят – например уеб връзките могат да се нарушат или
изтекат;

•

Могат да се наложат поправки и поради промяна в законодателството или политиките;

•

Опитът ви от други курсове може да ви подскаже по-добри начини за представяне на
темите

Трябва ви ясен план за промените. Планът трябва да гарантира, че промените са направени
в правилният момент, че сте се консултирали с правилните хора и няма объркване коя
версия на курса е правилната. Ето някои насоки:
•

Създайте мастър копие на материалите за курса и ги запазете на сигурно място. Когато
правите промени – направете ново мастър копие;

•

Използвайте версия на контролни методи, който автоматично поставят дати и разрешение
за преглед на материала;
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•

Правете корекции на грешките незабавно, актуализирайте материала през няколко
месеца, а основен преглед осъществявайте на всеки 1 до 3 години.

Примери от партньорите
Британската конфедерация TUC използва система от мастър курсове, които се актуализират
през определен период от време и се копират винаги, когато се организира нов курс.
Малките корекции се докладват и се нанасят незабавно. Когато е необходима актуализация,
тя трябва да се направи от авторите на курса. На всеки две или три години курсът
преминава през основен преглед, базиран на обратната връзка от участниците и
преподавателите.

Списък за проверка
1.
Определете ясна структура на материалите за курса, която да има начало, среда и
край.
2.
Трябва да определите броя на частите, разделите или модулите и да се уверите, че
те притежават необходимата продължителност и структура.
3.
Подберете ефективни и ангажиращи дейности за обучение, които са подходящи за
онлайн курсове.
4.

Подберете съществуващи материали от вътрешни и външни източници.

5.
Уверете се, че сте спазили всички изисквания за авторски права и права, свързани с
интелектуална собственост.
6.

Определете какъв снимков или видео материал ви е необходим и го осигурете.

7.

Разработете вашият план за контрол на версията и редакция на материала.
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Примерен наръчник за преподаватели
Този раздел е предвиден за преподаватели на онлайн курсове и е базиран на един
наръчник, разработен от TUC. Той отразява условията в британските онлайн курсове,
организирани от TUC, но може да бъде от помощ и за други страни и организации, тъй като
разглежда принципни аспекти.

В този наръчник използваме думата преподавател, въпреки че може да се използват и други
термини в зависимост от ролята му/й. Например някои от термините са – модератор,
фасилитатор, учител и др. Някой от видовете онлайн обучение, като например бързото
електронно обучение може да не се нуждаят от подкрепата на преподавател, а само от
техническа помощ.

Преподавателите на онлайн курсове се нуждаят от всички качества, които притежават
преподавателите на традиционните курсове лице в лице. Тези качества включват умения за
насърчаване на активно и включващо обучение, зачитане на синдикалните и демократични
ценности и разбиране на концепциите за обучение на възрастни.

Има много аргументи защо онлайн преподавателите трябва да притежават определен набор
от специфични качества и подготовка:
•

Тъй като обучаемите не са в близост преподавателят не може да получи незабавна
обратна връзка от обучаемите, който се нуждаят от помощ;

•

Изисква се различен подход, за да бъдат накарани обучаемите да си сътрудничат онлайн;

•

Преподавателите ще използват различни методи на комуникация с обучаемите – форуми,
имейли и др.

•

Преподавателите може да имат нужда да развият своите технически умения

Този наръчник ще ви предостави помощ и може да бъде допълнен от:
•

Специализиран курс за онлайн преподаватели

•

Обучение в екип или работа в екип с опитен преподавател

•

Онлайн форум за преподаватели
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Ролята на преподавателя
Ролята на онлайн преподавателя е да помага на обучаемите да постигнат целите на
обучение, договорени за дадения курс. Преподавателят може да постигне тази цел чрез
директна подкрепа на обучаемите, но и чрез окуражаване на взаимопомощ между
участниците и решаване на проблемите. Това може да означава преподавателят да се
оттегли от намеса, за да не обезкуражи сътрудничеството между обучаемите.
Успехът на обучението до голяма степен зависи от преподавателя. Ключовите елементи от
ролята на преподавателя са:
•

Да мотивира и насочва участниците в работата с материалите за обучение

•

Да насърчава конструктивна работа и дискусии в рамките на групата

•

Да дава навременна и конструктивна обратна връзка на обучаемите

•

В случай, че курсът е квалификационен да подпомага обучаемите за получаването на
акредитация

Подготовка на курса
Ето какво трябва да направите, за да се подготвите за курса.
Две седмици преди курса
Уверете се, че:
1.

Сте прочели насоките за преподавателя;

2.

Запознали сте се с техниката, с която ще работите, имейлите и уеб браузъра;

3.

Разполагате с обновен антивирусен софтуер;

4.

Имате стратегия за запазване на данните на обучаемите, която съхранявате на
вашия компютър;

5.

Осигурили сте достъп до Средата за обучение;

6.

Запознали сте се с всички материали за курса, дейности, резултати и критерии за
оценка;

7.

Проверили сте, че можете да откриете всички необходими функции в Средата за
обучение

8.

Изготвили сте план какво да направите в случай, че компютърът ви спре да работи
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Една седмица преди курса
1.

Представете се на участниците чрез имейл и ги помолете да отговорят незабавно,
за да сте сигурни, че сте установили имейл контакт;

2.

Опитайте се да се свържете с повторен имейл с участниците, които не са
отговорили на първият ви имейл, а след това се свържете и по телефон, ако
отново липсва реакция;

3.

Свържете се с онлайн администратора, ако не можете да установите връзка с
някой от участниците в групата;

4.

Организирайте вашата система от имейл филтри и папки. Важно е да запазвате
копия от всички входящи и изходящи имейли, свързани с курса.

Един ден преди курса
•

Изпратете имейл до всички участници, за да се уверите, че имат всичко необходимо за
достъп до курса (URL/потребителско име/парола).

Поздравяване с добре дошли
Ето как да поздравите участниците (пример за встъпително писмо ще намерите в
Приложението).

Въведение
Има няколко неща, които трябва да проверите в самото начало на курса:
1.

Всички участници ли очакват да са в този конкретен курс?

2.

Имат ли всички те достъп до материалите за обучение, дискусионните форуми и
другите ресурси?

3.

Знаят ли как да запазват копия на всички материали, които изпращат?

Отнасяйте се с повишено внимание към т.нар. обучаеми, които започват бавно
Ако някои обучаеми не ви изпратят съобщение или не вземат участие в дейностите през
първите две седмици се свържете с тях чрез телефон или писмо. Помнете, че много от
участниците се чувстват неуверени и е от съществено значение да ги подкрепите и
окуражите.
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Онлайн форуми и малки групи
Сега ще разгледаме как да използваме форумите за онлайн курсове.
Първият приоритет е да дадете възможност на обучаемите да започнат да комуникират
помежду си, да се представят и да се включат в дискусиите.
Дискусията между участниците може да се осъществи:
В онлайн форума, който е създаден в Средата за обучение;
•

Чрез директни имейли между двама или повече участници.

Онлайн форуми
Като част от вашата подготовка за курса вие трябва да определите кога дейностите на курса
са пряко свързани с приноса на участниците в дискусионните форуми.
Контролирайте внимателно дискусиите:
•

Трябва ли някои дискусионни теми да бъдат поставени от самото начало? Ако е така
окуражете участниците от самото начало да се включат активно;

•

Някои от дискусиите отклоняват ли се от темата? Ако е така насочете ги в правилната
посока.

Запомнете, че вашата роля е да захранвате дискусията, а не да я доминирате.

Имейл групи
Някои дейности на курса изискват от участниците да работят в малки групи. Вие трябва да
разпределите обучаемите по групи и да ги окуражите да комуникират. Ако някои от
обучаемите отпаднат или напредват с много различни темпове, трябва да реорганизирате
групите.

Контролиране и подкрепяне на обучаемите
Вашата работа е да насочвате вашите обучаеми по време на курса – да предлагате помощ,
съвет, насоки, екпертност, стимул и обратна връзка. Вие трябва да сте почти непрекъснато
онлайн и да потвърждавате, че сте получили дадено съобщение в рамките най-късно до два
дни. Дори това да бъде само „Благодаря ви за съобщението – ще отговоря по-детайлно в
рамките на няколко дни …"
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Всички дейности трябва да получат обратна връзка от типа:
Вашата дейност №... е получена навреме и е изпълнена ….
Оценките трябва да са съпроводени с по-детайлна обратна връзка.

Цели
Онлайн обучението позволява на обучаемите да работят във време и с темпо, което те
изберат. Много хора обичат по принцип да работят с ясно дефинирани цели.
Не забравяйте:
•

Да дадете груби насоки на обучаемите по колко часа средно на седмица трябва да
работят по курса;

•

Да поставите средносрочни цели, например: попълнете дейност X до дата Y;

•

Да направите календар на курса с дати за приключване на дейностите;

•

Окуражете обучаемите да си поставят свои собствени цели, свързани с ангажиментите,
които имат;

Подхождайте към крайните срокове и целите отговорно, но и с необходимата гъвкавост.
Контролиране на напредъка
Използвайте функциите на обучаемите за проследяване в Средата за обучение – това ще ви
помогне да следите напредъка на вашите обучаеми:
•

Идентифицирайте тези обучаеми, които изостават и им изпратете имейли, за да
проверите какво се случва

•

Отговаряйте възможно в най-кратък срок на имейлите, които получавате – в рамките на
два работни дни.

•

Ако ще отсъствате за известен период, предупредете предварително обучаемите.

Предоставяне на обратна връзка
Вашата обратна връзка трябва да:
1.

Окуражава и подкрепя

2.

Бъде конструктивна и детайлна

3.

Да подчертава позитивното
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4.

Да е свързана с резултатите от обучението

5.

Да казва какво трябва да бъде направено, ако работата е недостатъчна

6.

Да посочва други ресурси, които могат да помогнат като например уеб страници

Може да ви бъде полезно да създадете папка с документи в word, в която да съхранявате
стандартни обратни връзки (фрази и изречения) и да ги използвате, когато ви се налага.
В онлайн форумите е полезно да покажете, че следите дискусията чрез публикуване на
съобщения, свързани с темата, която се обсъжда.
Например:
Благодаря на Питър за това, че стартира тази дискусия, както на Джейн и Карл за техния
принос. Радвам се, че отчитате този факт.... Очаквам с нетърпение да прочета какви са
гледните точки на Дороти и Питър.
Използване на малки групи
Дейностите в курса, често са базирани на работа в малки групи – от 2 до 4 участника.
•

Обучаемите по-лесно изграждат подкрепящи взаимоотношения само с 2 или трима души;

•

Те могат да преглеждат взаимно работите си;

•

По-малко вероятно е участниците да се отклонят от темите за дискусия;

•

Задачите могат да бъдат споделяни неформално в малки групи.

Няколко предупреждения:
•

Груповата дискусия ще се наруши, дори само един или двама участника да отпаднат;

•

Обучаемите трябва да имат достатъчно умения, за да използват групов имейл;

•

Трябва да намерите начини да контролирате кои групи работят.

Обучаеми, които не отговарят
Очаквайте да получите по една попълнена дейност седмично от всеки участник, освен, ако
участникът не ви е предупредил, че ще бъде офлайн за известно време. Ако не получите
никакво съобщение от даден обучаем в рамките на една седмица изпратете кратък имейл запитване дали участникът няма някакви проблеми. Ако не се свържете с него в рамките на
две седмици му телефонирайте или пишете.
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Някои от участниците не работят последователно. Те могат да пропуснат дадена дейност
или да не участват в дадена дискусия и после да обещаят, че ще наваксат. Те могат
неочаквано да кажат, че не са в състояние да участват, защото са прекалено заети или
защото заминават в чужбина.
Ето някои предложения:
•

Установете дали има някакъв проблем;

•

Предложете начални и крайни срокове за дейностите;

•

Накарайте участниците да направят план за действие как да наваксат пропуснатото;

•

Посочете, че успехът на групата може да бъде изложен на опасност.

Обучаеми, които искат да напреднат по-бързо
Понякога обучаемите искат да преминат през някои дейности по-бързо от другите участници
в групата. Важно е групата да премине заедно през курса. Но вие можете да предложите
следното:
•

Да продължат напред като направят индивидуалните си задачи, но да изчакат за обратна
връзка;

•

Да направят нещо допълнително, като използват допълнителните ресурси.

Ако по-бързите обучаеми се оплакват от по-бавните може да им предложите тактично да
окуражат останалите и да им помогнат, ако е необходимо.
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Приложение

Пример за встъпително писмо
Добре дошли в YYY онлайн курс.
Аз ще бъда вашият преподавател. Казвам се...........и водя онлайн курсове за Колежа
AAA . YYY ще стартира на дата/месец/година и ще приключи в края на месец/година.
[Тук можете да включите и някаква лична информация].
Надявам се, че сте имали възможност да свалите и прочетете Насоките за обучаемите
за този курс – те включват цялата информация, която ви е необходима, за да се
подготвите за курса (ако нямате тези насоки можете да ги свалите от http://ppp.qqqq.rrr)
Съветвам ви да свалите, принтирате и прочетете внимателно Насоките за обучаемите
преди началото на курса. Моля уведомете ме незабавно, ако имате затруднения при
свалянето или достъпа до тези насоки.
Моля не забравяйте, че когато започне курсът, ще бъде необходимо да прекарвате
средно по x часа седмично, за да участвате успешно в съвместните дейности и да
отговорите на критериите за оценка. Ако не се справяте с поставените задачи може да
отпаднете от курса. Ако ви се налага да отсъствате за определен период от време (за
повече от четири последователни дни), моля да ме уведомите.
Моля прочетете внимателно разделът Етична политика от вашият Наръчник за
обучаеми. Ако желаете да работите заедно с някои от участниците, моля да ме
уведомите кои са те и как очаквате да осъществите съвместните си дейности.
Не забравяйте, че трябва да се уверите, че компютърът, който ще използвате по време
на курса има добра и осъвременена антивирусна защита.
[Възможни са и по-неформални параграфи, като например „Разбрах че сте от Глазго.
Това е един от любимите ми градове във Великобритания”]
Моля отговорете на този имейл възможно най-скоро, така че да се уверя, че съм
влязла в контакт с вас. Не се колебайте да се свържете с мен, ако имате въпроси,
свързани с курса.
Очаквам с нетърпение да работим заедно.
Вашето име
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