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Преструктуриране

на упражненията по ППЕ
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Анализ на проблемите

Формално присъстват на упражнения - отчитат по уредите, без да 

разбират какво правят и какви резултати получават

Идват неподготвени за занятията и поради натовареност на 

лабораториите, ако се върнат, не могат да си проведат упражненията

Масово преписват протоколи без да се осмисля съдържанието, 

защото всички студенти извършват едни и същи упражнения

Нерегулярно предават протоколи – струпване на много протоколи за 

защита в края на семестъра

Липса на мотивация в студентите

Големи усилия от страна на асистентите без адекватни резултати, когато 

студентите изобщо не знаят и не се интересуват за какво става въпрос.

Използват се подходи и средства при обучението, които не съответстват 

на нагласите на съвременните студенти.
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Цел на преструктурирането 
1. Да се повиши ангажираността и мотивацията на студентите

2. Да се отговори на изискванията на бизнеса за 

по-добра практическата подготовка

работа в екип по обща задача 

споделена отговорност за качеството на общия продукт

разпределение на задачите, собразено с определен краен срок

За да се постигнат тези цели се въвеждат 

нови подходи при обучението с

използване на облачни компютърни технологии, 

съвременни комуникационни средства за връзка студент-преподавател 

непрекъснат контрол и помощ при дейността на студентите.
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Принципи при препроектиране 

DP1. Oрганизиране на дейностите около общи споделени „обекти“ 

(проекти, протоколи)

DP2. Подкрепяне интегрирането на лични и колективни усилия  при работа

DP3.  Насърчаване на развитието и креативността чрез преобразуване на 

знания и осмислянето им 

DP4. Насърчаване на дългосрочните процеси на развитие на знанията

DP5.  Осигуряване на гъвкави средства за разработване на общи отчети

Проблемът беше как да се преструктурира курсът по ППЕ за получаване на по-

добри знания и компетенции на студентите, по-добра системна подготовка 

през семестъра, като се стимулира проектиране и симулация за проверка на 

проекта, както и да се прехвърли инциативата в посока студент-преподавател.

Използваха се следните принципи при проектирането:
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Подходи при обучението

Работа в екип върху общ проект

Непрекъсната и продължителна работа (в рамките на 2 седмици) преди 

лабораторните измервания

Засилване на задачите за проектиране с използване на данни за конкретни 

елементи и симулация на проектираните схеми (изчисления на токове и 

параметри в схемата), оразмеряване на схеми

Непрекъснат контрол и оказване на навременна помощ от преподавателя в 

този процес

Отчитане на индивидуалния принос на всеки член от екипа към общия проект

Респект към спазване на крайния срок (след определената  дата проектът се 

заключва за редактиране)
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Организация

Двуседмичен цикъл за две упражнения. Цикълът включва: 

- Предварителна подготовка – изготвяне на предварителен споделен 

проект с изчисления и  симулации 

- Практическата работа в лабораторията 

- Изготвяне на окончателния документ с графики, изчисления на 

параметри и изводи.

Студентите работят в групи от 3-4 души върху обща задача, която се 

наблюдава непрекъснато, като се  отчита индивидуалният принос на всеки.

В момента тази организация и подход се провеждат с 6 групи от ФЕТТ и 

ФКСУ  под ръководството на  гл. асистенти  В. Чумаченко и М. Маноева 
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Времево разпределение
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Използвани технологии

Средства за колективна разработка на общ споделен обект в облак, което 

прави участието на всеки член независимо от другия на всяко място и по 

всяко време – Google Drive, Docs, Sheets

Google calendar – за задаване на срокове и контролиране на процеса  при 

получаване на задания, междинни етапи за отчитане, краен срок за 

предаване на проекта 
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Средства за комуникации

За комуникации студент – преподавател се използват Google 

приложенията: Gmail, Calendar, Drive и Google+. 

Правило: всяко писмо от студент трябва да получи отговор до края на 

следващият работен ден.

За комуникации в екипа студентите могат да изберат предпочитани от тях 

средства (чат, конференции, е-майл, форуми). 

Значителна част от работата се извършва извън регулярните часове.
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Календар ППЕ 2014
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Консултации по проектите
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Дискусии в Google+



стр. 13 от …

Проекти в Google Drive 

Проекти на екип 33.3

активност
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Проекти в Google Drive 

принос

принос
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Ресурсно осигуряване

Студентите имат осигурени всички материали за лекции, упътвания за 

упражнения, упътвания за работа с пакет за симулация, интерактивни 

учебни пособия, както и тестове за самоконтрол на тяхната подготовка в 

системата Moodle.

Осигурен достъп до Интернет по време на занятията в лабораторията.

Възможност на студентите да използват персоналните си компютри и 

смартфони при измерванията за директно нанасяне на данните от 

измерванията в споделения документ.
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Първи впечатления

Изключително голямо натоварване на асистентите не само в час, а и с подготовка на 

заданията за самостоятелна работа на студентите и  с непрекъснати консултации и 

проверка на проектите.

По-голям интерес и ангажираност на по-голямата част от студентите. 

Избягва се проблемът с преписване на протоколи и предаването им в края на 

семестъра (проектът се заключва след изтичане на срока).

Контрол на процеса и на приноса на всеки участник – бележки и коментарии на 

преподавателя в общия споделен  проект по време на разработката му в Google docs

документа. 

По-добра предварителна подготовка за практическите занятия – познават 

проблемите, елементите и схемите, които ще изследват. 

Освен знания по дисциплината придобиват умения за работа в екип и използване на 

съвременни средства за съвместна работа и комуникации в мрежа.
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Примери на съвместни проекти

Проектиране 

и анализ

Лаборатория



стр. 18 от …

Примери на съвместни проекти

Лаборатория

Проектиране 

и анализ
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Анкети със студентите

Използването на нови информационни технологии, онлайн платформи и  иновативен 

начин на комуникация и работа в група

От 98 души, участващи в анкетата значителна част посочват като  положителни: 

Придобиване на много нови знания по много лесен и достъпен начин

Придобиване на опит за работа в екип – работа, която се оказа приятна и полезна 

за бъдещо професионално развитие  и следващи съвместни проекти

Цялостния си опит в курса – натрупан обогатен опит с трайни знания.

Като предизвикателство се посочват:

Възможност за по-добро разпределение на свободното време

Крайните срокове и нивото на мотивация от страна на колегите в екипа
Разпределяне на задълженията. Недостатъчно добрата организация в екипа и 

неизвличане на знания от задачите, по които са работили другите

Възможност за бърза връзка с преподавателите и навременни консултации 
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Положителни страни

Непрекъсната работа през семестъра

По-бързо и по-лесно разбиране на материала, защото си съдействат при решаване 

на задачите

Получаване на своевременна помощ и консултации от преподавателите

Съобразяване с крайния срок за задачите. 

Придобиване опит за работа в екип.

Научават се да работят със съвременни компютърни средства за съвместна работа 

в мрежа, с пакети за симулация, за чертане на графики, за писане на уравнения, 

търсене на информация от различни източници

От преподавателска гледна точка
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Проблеми и решение 

Изключително голямо натоварване на преподавателите и невъзможност за 

своевременна проверката на 8 проекта за всеки екип и два теста през семестъра

Некоординираност в екипите при разпределение на работата

Ще раздадем роли на участниците – ръководител екип и изпълнители, 

като ролите ще се сменят за всеки проект

Ще намалим броя на проектите, като ще ги направим окрупнени и с 

продължителност по-голяма от две седмици

Неравномерно участие на членовете на екипите при решаване на задачите

Във всеки екип, след разпределението на задачите, ще възложим на 

всички членове от екипа да коментират работата на колегите си и да 

корегират грешки, ако има. Така взаимно ще се обучават, и по-лесно ще 

се следи напрадъкът във всеки екип и на отделните му членове.


