
 

Aнглийски език, базиран в платформа Moodle 
 

1. Данни за продукта 

Заглавие на продукта Дистанционен курс за асинхронна подготовка за ДЗИ по 
английски език, базиран в платформа Moodle 

 
Координатор на продукта Елисавета Стефанова, ЧПГ „Образователни технологии” 

 
Лице за контакти Красимир Йорданов, директор на ЧПГ „Образователни 

технологии”; Мениджър Продукти към”Едутех АД” 
Автори на продукта Елисавета Стефанова – ЧПГ „Образователни технологии” 

Хубанка Хубанова - ПМГ "Нанчо Попович" – гр. Шумен 
 
Партньори Фирма «Едутех АД» - www.edutech.bg 

Kaufmännische Schule Heidenheim www.ks-heidenheim.de 
 
Целеви езици английски 

 
 
Целева група • Ученици в горен гимназиален курс, подготвящи се за 

ДЗИ 
• Учители, подготвящи ученици за ДЗИ 
• Българчета, живеещи в чужбина, които искат да получат 

българска диплома за средно образование 
  

 
Интернет страница www.edutech.bg http://eduteh.eu/  

 

 2. Резюме на проекта 

Целта на проекта е: 

• Да предостави качествената подготовка за ДЗИ по английски, достъпна за всички 
желаещи без значение в коя точка на България или света се намират, с използването на 
съвременни и атрактивни методи в интернет среда, със съдържание, което се 
доближава до интересите на новото поколение, във формат, който покрива 
изискванията на МОМН. 

• Да организира тип обучение, което да стимулира автономността на учениците. 

Продуктът покрива учебното съдържание по граматика и лексика на ниво В2 във формат на 
ДЗИ в десет обширни теми – Пътуване, Училище, Семейство, Хоби и забавление, Начин на 
живот, Човек и природа, Човек и общество, Изкуство, Технологии и комуникация и Работно 
място. 
 
Дистанционното обучение все повече се налага като съвременно средство и то ще продължава 
да да допълва или дори замества училището, което познаваме. Има статистика, която показва, 
че чрез дистанционно обучение се постига до 50% по-голям ефект при възприемането и 
съхранението на информация, защото се учи чрез слушане, четене и правене. Но най-вече този 
ефект се получава защото в асинхронния курс младите хора поемат отговорност за 
собственото си обучение – решението кога, по колко и как да работят ги учи на 
организираност и прецизност. Чрез свободните и разнообразни дейности те развиват 
въображението си, разширяват кръгозора си, развиват умения, важни за живота – да 
възприемат ученето като потребност, чиято награда е самото знание. Така в  дългосрочен план 
се изграждат автономни обучаеми - такива, за които собственото им развитие ще бъде лична 
отговорност. 


