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ПЕДАГОГИКА / PEDAGOGY

Технически и технологични предизвикателства
пред обучението във виртуална среда чрез аудио-видео
конферентни връзки
Христо Карагьозов
Продължение от бр. 9

Резюме
Навлизането на аудио-визуалните технологии в обучителния процес е тенденция, свързана не само с епидемичните реалности
през 2020 година. Тези реалности само катализират процеса по рязкото увеличаване на ролята на количеството ресурси, базирани
на аудио- и видеосъдържание за сметка на стандартния лекционен метод – основан на вербално и текстово предаване и получаване на знания. Това създава много предизвикателства както в психологически и когнитивен план, така и по отношение на технологичната подготовка на преподаватели и учeщи. Заедно с това многообразието от платформи за организация на учебния процес
по този нов начин налага нуждата от по-обстоен анализ на предимствата и недостатъците на по-разпространените от тях, както и
анализ на общите проблеми, съществуващи при адаптацията на тези платформи за целите на мултимедийното учене. Трябва заедно с това да се посочат и посоките, в които да се търси технологичната оптимизация на съществуващите обучителни системи с цел
по-ефективното предаване на знания.
Ключови думи: обучение, виртуална среда, аудио-визуалните технологии, аудио-видео конферентни връзки.

Technical and Technological Challenges Facing Education
in a Virtual Situation via Audio-Video Conferencing
Hristo Karagyozov
Abstract
The entry of audio-visual technologies in the educational process is a trend related not only to the epidemic realities in 2020. These
realities only catalyze the process of sharply increasing the role of the amount of resources based on audio and video content, at the expense
of the standard lecture method - based on verbal and textual transmission and acquisition of knowledge. This creates many challenges both
in psychological and cognitive terms, as well as in terms of the technological training of teachers and students. At the same time, the variety
of platforms for organizing the learning process in this new way imposes the need for a more thorough analysis of the advantages and
disadvantages of the more common platforms, as well as the need for analysis of the most common problems in adapting these platforms
for multimedia learning purposes. At the same time, the directions in which the technological optimization of the existing training systems
should be sought in order to achieve a more efficient transfer of knowledge should also be indicated.
Keywords: education, virtual situation, audio-visual technologies, audio-video conferencing.
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