
НАПРАВО КЪМ ТОЧКАТА
Когато проектира предложението за 

обучение, обучителят трябва да го базира на 
гледната точка на обучаемия, неговите

нужди и способности. Претрупването на 
уебсайта с ненужно промоционално 

съдържание само ще отблъсне обучаемия. 

НАМАЛЕНО КОЛИЧЕСТВЕНО СЪДЪРЖАНИЕ 
Този инструмент за обучение е за хора със 
слаби дигитални умения, така че е важно да 

не ги затрупвате с твърде много съдържание. 
На тази страница има две основни зони: 

ситуацията на обучаемите и предложението 
за обучение. Всичко повече би било твърде 

много за тази целева група.

ПРИМЕР ЗА ТОВА КАК ДА АДАПТИРАТЕ 
ВАШЕТО СЪДЪРЖАНИЕ КЪМ ЦЕЛЕВА 

ГРУПА
Този пример е от Learn My Way, безплатна онлайн платформа за обучение за 
хора със слаби дигитални умения. Този страхотен инструмент за обучение е 

подкрепен от Good Things Foundation и позволява на възрастните обучаеми да 
подобрят дигиталните си умения, за да наваксат изоставането и да 

взаимодействат по-добре с един все по-дигитализиран свят.

"Проектът "MAP" е съфинансиран от програмата "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на този документ е отговорност
единствено на консорциума по проекта и нито Европейската комисия, нито Испанската служба за интернационализация на

образованието (SEPIE) носят отговорност за използването на съдържащата се в него информация."



Визуална подсказка във формата на човек показва на 
потребителя да погледне първо тук. "Аз съм човек, искам да 
видя какви възможности имам в този уебсайт." Привлича 
вниманието на потребителя на подсъзнателно ниво.

Предложението за обучение е представено в спретнато 
организирани бутони. формулировката е ясна, а визуалните 
елементи поддържат разграничението между темите с 
помощта на изображения и цветове. Само най-популярните 
теми са на първа страница, но потребителят може да проучи 
допълнителни опции, като последва връзката в червения 
бутон: „Научете повече за нашите теми

Четири просто формулирани бутона приканват потребителя 
да помисли за своята ситуация и нужди и му позволяват да 
последва частта от уебсайта, която е за него. Въпросът 
"Какво искаш да правиш?" е ясен и ориентиран към човека. 

Заглавието е просто и ясно. Логото потвърждава, че 
потребителят е намерил правилния уебсайт. Опциите за 
достъп и достъпност присъстват, но са дискретни. 
Съдържанието е организирано под ясно обозначени тагове.

Посетете официалните 
уебсайтове за по-подробно 

проучване:
https://www.learnmyway.com/

и
https://www.goodthingsfoundation.org 

/learn/learn-my-way/
 

"Проектът "MAP" е съфинансиран от програмата "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на този документ е отговорност
единствено на консорциума по проекта и нито Европейската комисия, нито Испанската служба за интернационализация на

образованието (SEPIE) носят отговорност за използването на съдържащата се в него информация."


