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1. За проекта

Проектът „T4T - Обучителни ресурси в дигитална среда“ е насочен към обучители и доставчици
на формално и неформално образование, за да могат успешно да преминат към онлайн
обучителна среда, като запазят същите нива на взаимодействие и човешко преживяване на
обучаемите, както в присъствените класни стаи и учебни зали. Основната цел е да се повиши
капацитетa на обучителите и тренинг професионалистите да изграждат и поддържат ефективна
групова динамика в дигитална и хибридна (смесена) обучителна среда, за да могат по-добре да
ангажират своите онлайн обучаеми.

Разработването на Насоки как по-добре да създаваме ефективна групова динамика в онлайн
обучителна среда ще помогне на обучителите и тренинг професионалистите да повишат
компетенциите си за спецификите при създаването и поддържането на ефективна групова
динамика в дигитална среда и да гарантират високо ниво на преживявания от страна на
обучаемите.

Шестте модула предоставят общи методологически насоки за обучителите как да бъдат
по-ефективни при изграждането и поддържането на групова динамика във виртуална
обучителна среда, в т.ч.

- Какви дигитални инструменти и софтуерни приложения могат да използват;

- Какво поведение трябва да имат;

- Как да ангажират обучаемите при работа в малки групи в онлайн среда;

- Как да използват артистични и творчески дейности, за да повишат креативността и
др.

2. Цели на модула
В дигиталната ера, в която живеем, и при огромното развитие на технологиите онлайн и
смесените (хибридните) форми на обучение започват да заемат първостепенна роля, особено
след избухването на епидемията от Ковид-19. Електронното обучение е достъпно, гъвкаво и
лесно за използване. То обхваща различни технически приложения като интернет, електронна
поща, чат технологии, нови групови и текстови апликации, аудио и видео конферентен софтуер,

който е лесно достъпен през компютърните устройства. Това позволява на обучаемите да учат
следвайки своето темпо и спрямо собствените си интереси.

Целите на модула са:

❖ Да даде на обучителите нови знания, разбиране, концепции и модели на обучителна
среда, тяхната същност, типологии и приложение;

❖ Да запознае обучителите със стратегии за преподаване, приложими в различен
образователен контекст, като взема предвид общодостъпната информация за
различните видове обучителни среди и техните особености;

❖ Да позволи на обучителите ясно да могат да разграничават и анализират предимствата
и недостатъците на хибридното обучение и различните модели за индивидуално учене;
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❖ Да подкрепи обучителите при създаването на среда, която е „направена по поръчка“,

безопасна и възможно най-ефективна предвид специфичния обучителен контекст.

3. Предварителна подготовка
❖ Общо разбиране за различните обучителни теории
❖ Добри дидактични умения
❖ Поне 2 години опит в преподаването
❖ Добро разбиране за особеностите на различните роли на обучителя, в зависимост от

контекста
❖ Мотивация и страст за продължаващо обучение и развитие в преподавателската

професия.

4. Очаквани обучителни резултати (умения и компетенции)
❖ В края на модула обучителите ще знаят и разбират концепциите и моделите на

различните видове обучителна среда, тяхната същност, типологии и приложение;

❖ В края на модула обучителите ще познават обучителните стратегии спрямо различните
видове образователен контекст и предвид общодостъпната информация за различните
видове обучителни среди и техните особености;

❖ В края на модула обучителите ще могат ясно да разграничават и анализират
предимствата и недостатъците на хибридното обучение и различните модели за
индивидуално учене;

❖ В края на модула обучителите ще могат да създават обучителна среда, която е
„направена по поръчка“, безопасна и възможно най-ефективна предвид специфичния
обучителен контекст;

❖ В края на модула обучителите ще бъдат компетентни относно особеностите на
изграждането и поддържането на ефективна онлайн групова динамика и гарантирането
на високо ниво на обучително преживяване в дигиталните класни стаи, чрез
създаването на Насоки и Ресурсна библиотека по темата;

❖ В края на модула обучителите ще могат да създадат мрежа от професионални
обучители и доставчици на обучение от формалното и неформалното образование,

които знаят как да гарантират същото ниво на взаимодействие и включеност на
обучаемите в онлайн среда, както в присъствената;

❖ Модулът ще позволи развитието на междусекторното и международно сътрудничество
между партньорските страни и активната обмяна на опит и научени уроци между
доставчици на сферата на формалното и неформалното обучение.
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5. Обучително съдържание
A. Теория
5.1. Тема 1: Същност на различните видове обучителна среда и овластяваща
обучителна среда

Goodyear (2001) дава ясно определение, че „обучителната среда се състои от присъствена и
дигитална част, в която учещите провеждат своите дейности, в т.ч. всички инструменти,

документи и други средства, които могат да бъдат открити. В допълнение на присъствения и
дигиталния компоненти, обучителната среда включва и социо-културния контекст, в който се
случват тези дейности.”

Обучителната среда ни позволява да разберем взаимната връзка между всички мерки,

материали и форми на насоки, които подпомагат ученето. Тя може да се отнася на микро ниво –

конкретната ситуация тук и сега, но и на мезо ниво – в по-големите си части и като комбинация
от различни конкретни ситуации.

Има много опити за интерпретация, дефиниция и описание на същността и концепцията на
обучителната среда. При някои фокусът е върху ролята на информационните и
комуникационни технологии (ИКТ). Такава е „иновативната обучителна среда“ (Kirschner, 2005),

при която трябва да има необходимите технологични, социални и обучителни средства и
възможности, за да се осъществи процесът на учене. Подобна е „колаборативната обучителна
среда“, която отговаря на социалните тенденции като се фокусира върху отворените и
базирани на проблеми задачи чрез хетерогенни и разпръснати екипи, използващи т.нар.

Computer Supported Collaborative Learning (CSCL)“ технология (Beers, Boshuizen, Kirschner and Gijselaers,

2005). Някои концепции са по-обхватни, като „овластяващата обучителна среда“ (Könings,

Brand-Gruwel and Van Merriënboer, 2005), която взема предвид предварително определените
обучителни процеси и цели.

Но какво прави една обучителна среда овластяваща?

През 1990 г. De Corte пише за овластяващата обучителна среда и че тя е такава, когато оставя
достатъчно възможности за независимо учене и структурирано насочване. Няколко години след
това Lodewijks добавя важната роля на самия учещ и описва 6 аспекта на овластяващата
обучителна среда: ученето трябва да бъде разнообразно и цялостно, приканва учениците да
бъдат активни, показва уместността на всички техни действия, начин на учене, мислене и
усилия, които полагат, учещите трябва да усещат, че ученето е свързано с определена
ситуация и учебно съдържание. Важна част от овластяващата обучителна среда са
показването на ролеви модел и коучингът от страна на обучителя. И последният аспект –

преминаване от силното насочване и показване на ролеви модели към по-малко от тях, както и
от ниско ниво на отговорност на учещия към високо такова.
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Ако се върнем в 90-те години, можем да видим, че мисленето и развиването на овластяваща
обучителна среда вече е започнало. ОИСР е изготвила доклад за състоянието на
овластяващата обучителна среда в наши дни и е описала принципите на учене, за да бъде
създадена. Те са 6 и никой от тях не може да функционира самостоятелно, а като обща рамка.

И така, кои са тези обучителни принципи? Първият е – обучителната среда признава учещите
като нейни основни участници, окуражава активното им ангажиране и развива у тях разбиране
за собствената им роля като обучаеми. Този принцип е за ангажирането на учениците, така че
ученето да е смислено за тях. Те трябва да разберат самите себе си като учещи, за да могат да
организират и наблюдават собственото си учене, но също така и напредъка на техните
съученици. Тогава идва и вторият принцип, че: обучителната среда се основава на социалната
природа на ученето и активно окуражава добре организираното и кооперативно учене. То е
възможно чрез взаимодействие с преподавателя, със съучениците, с другите обучители, но и с
бизнес средата. За да се постигне това, независимо дали в присъствена или дистанционна
среда, трябва да се включат всички видове средства, вкл. дискусионни бордове, блог, форуми и
пр., и да се обхванат всички учещи. Третият принцип е свързан с обучителните
професионалисти. Тяхното влияние върху мотивацията на обучаемите е голямо и те имат
ключова емоционална роля за постигане на резултатите. И тук не става въпрос да бъдат добри,

а преди всичко да направят ученето по-ефективно. Това е неразделна част от развиването на
лични стратегии за успешно учене. И така стигаме до четвъртия обучителен принцип:

обучителната среда е много чувствителна към индивидуалните различия между обучаемите, в
т.ч. техните предишни знания. Учениците се различват по своите способности, компетенции,

мотивация, емоции, както и по своя езиков, културен и социален произход. Предизвикателство
е да бъдеш чувствителен към всички тези различия, които значително въздействат на ученето.

Технологиите могат да помогнат информацията, общуването и материалите да станат
по-персонализирани спрямо обучаемите. Но използането на виртуално или смесено (хибридно)

обучение и формалното оценяване чрез средата също могат да направят обучението
персонализирано и да овластят учещите да имат по-активна роля в процеса. Петият принцип е,

че обучителната среда разделя програмите, които изискват упорита работа и са
предизвикателство за учещите, от останалите, които не ги натоварват. Възможностите на
обучаемите не са фиксирани. Когато провокираме учещия до и даже над границите, които си
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мисли, че има, обучителната среда става по-ефективна. Тогава говорим за оптимизиране на
ученето спрямо цялостния процес на постижения и интерес, както и на търсене на иновативни
начини за обхващане на всички обучаеми. И така стигаме до шестия принцип: обучителната
среда функционира при яснота на очакванията, създава оценителни стратегии, които
съответстват на тях, и поставя фокус върху формалната обратна връзка, която подкрепя
ученето. За всички ученици трябва да е ясно какво се изучава и кога те успешно са усвоили
материала. Но е важно оценката да бъде съобразена и с индивидуалните силни и слаби
страни, както и обучаемите да учат от обратната връзка, която им се дава. Саморефлексията,

самооценката и ученето, базирано на доказателства, са важни аспекти на обучителните
системи. Последният принцип е за обучителната среда, която силно подкрепя „хоризонталната
свързаност“ между различните области на знание и учебни предмети, както и с общностите и
заобикалящия ни свят. Това означава интегриране на знанието около ключовите концепции,

както и неговата интердисциплинарност. Но също така и изграждане на връзки извън
училището и учещите общности. Заобикалящият ни свят предлага огромен потенциал и
източници за учене.

Това са седемте обучителни принципа, които правят училищата и учещите общности
овластяващи в процеса на учене и работа както за учителите, така и за учениците. Но какво
значи това за обучителя? Това означава, че например обучителната среда трябва да бъде
място, където ученето заема централно и приоритетно място за учениците, но и за учителите,

че те са цялостно ангажирани, мотивирани и емоционално въвлечени. Овластяващата
обучителна среда е чувствителна спрямо индивидуалните различия в уменията и опита на
учителите. Тя е много изискваща от всеки учител, но и позволява да се избегне прекаленото
натоварване и стрес, които влияят на представянето. И накрая – очакванията към учителите и
тяхната работа са ясни – не само при оценяването на учениците, но и относно тяхната
собствена работа, учене и преподаване.

Овластяващата обучителна среда в предизвикателство, но и много добро място за работа и
учене както за учителите, така и за учениците.
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5.2. Тема 2: Видове обучителна среда
Обучителната среда е свързана с начина, по който е подредена класната стая и какви методи
на преподаване се използват. Ще проследим видовете и характеристиките на три вида
обучителна среда: присъствена, онлайн и хибридна (смесена).

Най-често, когато човек мисли за собствения си обучителен опит, по-голяма част от
преживяванията му в училище са свързани с традиционната класна стая. Но тъй като
технологиите играят голяма роля в обучението, през 21 век се появяват и нови видове
обучителна среда.

Присъствена среда

Присъственото обучение е традиционния начин на учене. Това означава, че заданията,

дискусиите и останалите дейности се случват в класната стая и под ръководството на обучител
(инструктор).

Някои от характеристиките на присъствената обучителна среда са:

❖ Ученето се случва синхронизирано и в реално време. Това позволява на учениците да
задават въпроси и да получават незабавна обратна връзка;

❖ Учителят играе водеща роля в часа, като ръководи учениците по време на урока. Това е
полезно, защото учениците получават директно и персонализирано отношение, в
зависимост от индивидуалните им нужди;

❖ Учителят и учениците се ангажират в ежедневна лична комуникация. Това им позволява
да установяват взаимоотношения и да изграждат доверие.

Онлайн среда

При онлайн обучението ученето се случва посредством интернет базирана платформа.

Преподавателят планира уроците и задачите предварително, а обучаемите ги изпълняват
независимо.

Някои от характеристиките на онлайн обучителната среда са:

❖ Ученето може да се случва асинхронно. Това означава, че обучаемите могат да се
включат в онлайн класната стая по всяко време, независимо дали другите ученици или
учителят са там;

❖ Обучаемите работят със собствения си ритъм, на базата на поставените от
преподавателя срокове. Това им позволява да са независими и увеличава отговорността
им като ги прави отговорни за изпълнението на задачата;

❖ Обучаемите могат да се свържат с преподавателя (обикновено по имейл или телефон), в
случай че имат нужда от помощ. Той е достъпен да отговаря на въпроси и да помага при
възникнали проблеми. Но може да се наблюдава закъснение във времето за отговор, в
зависимост от това дали обучителят е в платформата в дадения момент.

Хибридна (смесена) среда

Когато става въпрос за онлайн обучение, новият вид среда, която най-често се споменава, е
хибридната или още наричана смесена. Какво представлява този вид обучителна среда?
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Обикновено, когато чуем фразата хибридно (смесено) обучение, това, което ни хрумва, е
комбинацията от онлайн сесии и традиционни (присъствени) занятия.

При хибридната (смесена) среда по-голямата част от комуникацията между преподавателите и
обучаемите, както и информацията от обучителната институция като цяло, се извършва
онлайн.

Добре разработената хибридна (смесена) обучителна среда е адаптивна и предлага на
учещите програми, съобразени с тях. За да ги подготвят по-добре за бъдещето на бизнес
средата и за пазара на труда, училищата, университетите и другите видове доставчици на
обучение търсят сътрудничество с компании и обратно – бизнесът търси помощта на
академичните и образователни институции. Помислете за обучително съобщение в болница
или в бизнес пространството на училището. Двете са добър пример за хибридна (смесена)

обучителна среда.

Някои от характеристиките на хибридната (смесената) обучителна среда са:

❖ Структура – Винаги има определени елементи в един курс, които са по-комплексни и
могат да бъдат преподавани по-добре в присъствена среда, докато други се разбират
по-добре чрез инфографики и онлайн видеа. Винаги създавайте структура в
занимателна среда, насочена към представянето;

❖ Гъвкаво сътрудничество в преподаването – Обучаемите не са еднакви. Някои имат
нужда от редовни сесии за изясняване на съмненията и по-голяма мотивания в процеса
на усвояване на знанията, докато други разчитат повече на себе си. Използвайте
силните страни на хибридното (смесеното) обучение, за да подкрепите личностното
израстване на учениците си;

❖ Самообучение – При хибридния (смесения) формат учителят може да преподава
основните неща онлайн, а след това учениците да решават основните проблеми у дома
или при необходимост - в присъствени сесии, в които могат да изяснят съмненията си и
да упражнят наученото;

❖ Двупосочна обратна връзка – При хибридната (смесената) обучителна среда и
намаляване на групата с до 30 %, учителите ще имат по-голяма яснота за интересите на
всеки от учениците си, така че тяхното мнение ще бъде много важно при решаването кой
обучаем в коя сесия да бъде включен. По този начин училищата могат по-добре да
определят учебните си програми и учениците ще получават повече възможности да
показват областите си на интерес;

❖ Самонасочване – Когато отговорността се пренесе от учителя към ученика, учещите
могат да се представят по-добре и да изпъкнат като лидери в процеса.

Видовете обучителна среда варират от класна стая до класна стая и от среда до среда. Има
четири вида обучителна среда, всеки от които е със своите уникални елементи. Те могат да
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бъдат: насочени към ученика/обучаемия, насочени към знанията, насочени към оценката и
насочени към общността.

Средата, насочена към обучаемия, обръща слециално внимание на нуждите на ученика. Той
или тя е носител на културата, вярванията, нагласите, уменията и знанията в обучителната
среда. Преподавателят в тази среда базира работата си на концептуалните и културните
познания на всеки ученик. Заниманията често включват дискусии, в които учениците получават
знания докато обсъждат и оформят позициите си на базата на предварителните си знания и
опит. Учителят играе ролята на своеобразен мост между новото познание и това, което
учениците вече знаят.

Средата, насочена към знанията, се фокусира върху това да помогне на учениците да получат
знания чрез задълбоченото им разбиране, за да могат след това да ги използат в нови ситуации
и контекст. Учителите, които вярват в този вид обучителна среда, приемат, че запомнянето
наизуст не води до истинско разбиране и кара учениците да учат повърхностно. Задълбоченото
учене става чрез решаване на проблеми.

Среда, насочена към оценката: За да бъде ефективна, обучителната среда трябва да е
насочена към оценката и акцентира на важността на обратната връзка в процеса на учене.

Учениците имат нужда да получават обратна връзка, за да ревизират своята работа. Оценката
трябва да съответства на обучителните цели. Формалното или класното оценяване, използвано
за подобряване на преподаването и ученето, е постоянен източник на обратна връзка през
цялото време на курса.

Среда, насочена към общността: Основата на този вид обучителна среда е в насърчаването
на ясните ценности и норми, които подкрепят ученето през целия живот. Пример за нея е когато
ученикът се чувства уверен да задава въпроси и не се страхува да каже „Не знам“. Това е в
пълна противоположност на курса, в който правилото е „Да не те хванат, че не знаеш нещо“

(National Research Council, 2000, стр. 25). Средата, насочена към общността, допринася и за
свързването на очакванията от курса на учещите и на преподавателите.
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5.3. Тема 3: Онлайн обучителна среда – задълбочен поглед
Онлайн обучителната среда предоставя полезни ресурси като дискусионни форуми, викторини,

онлайн ресурси за четене и учебни бележки. Основно тя е асинхронна, което означава, че
учещият не е необходимо да се е регистрирал в обучителната платформа по същото време, по
което преподавателят или останалите учещи са там, за да посещава занятията. Но ученикът
има определени крайни срокове, които трябва да спазва, за преминаване през учебното
съдържание и другите дейности. Видовете онлайн обучителна среда са:

❖ Среда за Е-обучение, онлайн обучение и виртуално обучение
❖ Формална и неформална обучителна среда
❖ Индивидуална и социална обучителна среда

Среда за Е-обучение

Това е обучителна среда, която позволява използването на образователни технологии или
електронни хардуерни или софтуерни операционни системи.

Виртуална обучителна среда

Това е система или обучителна платформа, при която учещите имат достъп до обучителните
материали посредством интернет. Тази среда предоставя набор от обучителни инструменти,

които стимулират обучителното преживяване, като включва компютрите и интернет в
образователния процес. Основните компоненти на виртуалната обучителна среда обхващат
карта на учебните програми (разбивка на учебното съдържание на секции, които могат да бъдат
възлагани и оценявани), проследяване на напредъка на учещия спрямо запознаването с
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учебния материал, онлайн подкрепа както за учителя, така и за ученика, електронна
комуникация (имейл, дискусионнен канал, чат канал, публикации във вътрешната мрежа) и
интернет линкове към външни ресурси, свързани с учебното съдържание.

Формална и неформална обучителна среда

Формалната обучителна среда е тази, в която ученето се случва съзнателно, по организиран и
структуриран начин. При нея обучителният или учебният отдел поставя обучителните цели.

Неформалната обучителна среда е тази, в която ученето става несъзнателно, чрез устойчиви и
широкоразпространени обучителни дейности като участие в събития и учене чрез създаване на
знания. При неформалното обучение учещият поставя целите. (Cofer, 2000)

Индивидуална обучителна среда

Индивидуалната обучителна среда /на англ. ез. „Personal Learning Environments (PLE)/ е система,

която помага на учещия да има контрол и да управлява собственото си обучение. Тя включва
предоставяне на подкрепа на ученика да:

❖ Поставя собствени обучителни цели (с подкрепа от страна на учителя);

❖ Управлява учението си – като учебно съдържание и процес;

❖ Общува с другите в процеса на учене.

Социална обучителна среда

Социалната обучителна среда е онлайн място, където хората могат да се съберат и заедно да
създават съдържание, да споделят знания и да учат едни от други. Тя комбинира социални
елементи като работа в мрежа, отбелязване, споделяне на файлове и микроблогинг, за да се
създаде безопасно пространство, в което да се работи и учи съвместно.

По тази причина социалната обучителна среда трябва да създаде инфраструктура, която
поддържа цялото това социално и колаборативно учене, да предложи сигурно работно / учебно
пространство за отделните индивиди, както и групово пространство за проекти и формални
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обучителни групи, а също така и общностно пространство за цялата организация. Социалната
обучителна среда също така интегрира ключовите технологии на социалните медии, за да даде
необходимите социални инструменти за сътрудничество и споделяне на информация в цялата
организация. Но по-важно – тя трябва да поддържа отворена и колаборативна среда, в която
отделните хора не са „управлявани“ или „контролирани“, а „подкрепяни“ в процеса на работа и
учене.

Важно е да влезем в детайли как можем да учим онлайн:

a) Като посещаваме уроци

Онлайн обучителната среда е основно асинхронна – това означава, че учещият не е
необходимо да бъде регистриран в системата по същото време като преподавателя или
останалите обучаеми, за да посещава уроците. Но има определени крайни срокове, с които
трябва да се съобразява за преминаване през материала и изпъление на заданията. Как
посещаваме онлайн урок? Препоръчително е ученикът да се включва в курса на ежедневна
база, за да преглежда електрнонните съобщения, да ги чете и да им отговаря, както и да бъде в
течение с цялостната информация, свързана с курса. Онлайн обучителният инструмент на
курса регистрира броя на публикациите и съобщенията, които учещият е прочел и направил, и
води регистър на страниците, които е посетил във връзка със съдържанието на курса. Тази
информация е ценна за преподавателя, за да може да подкрепя ученика, в случай че има
затруднения по време на курса.

b) Като четем и търсим специфична информация

При онлайн курсовете част от учебното съдържание е заложено в материалите на самия курс.

Обучаемият може да прочете тази информация, когато е онлайн или да я разпечата и да я
прочете на по-късен етап. Може да бъде предоставяна и допълнителна информация под
формата на линкове към други полезни интернет страници, статии или учебници. Учещият
може да бъде помолен и да направи собствено проучване за допълнителни интернет
материали.

Както при присъствените уроци, и тук разбирането на информацията се оценява. Това може да
стане чрез използването на въпроси за дискусия, самооценка, реални учебни казуси, ролеви
игри и др.

c) Като участваме в дискусии

В присъствената класна стая преподавателят често може да постави въпрос. В много случаи
той може да доведе до сериозна дискусия и/или дебат с останалите обучаеми. В онлайн
класната стая това се случва подредством обсъждането на различни теми в секцията за
дискусия. Една от най-важните характеристики на онлайн дискусията е, че участниците в нея не
е необходимо да присъстват по едно и също време, за да обсъждат с останалите.

За да организира разговора, онлайн дискусионната среда използва теми и т.нар. „нишки“ (на
англ. ез. „threads“). Това са свързани по между си коментари в дискусионния панел, като всяка
тема може да съдържа няколко „нишки“. Така от един обучаем може да се очаква да изпрати
задание, да публикува кратка биография, да си сътрудничи с останалите членове на групата по
дадена дискусионна тема и др. Когато дейността изисква ученикът да използва отделна тема,

той получава насоки с информация коя е темата за дискусия.

d) Като си сътрудничим с останалите обучаеми
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В интернет има прекалено много информация, а ние имаме прекалено ограничено време, за да
прочетем всичко! За щастие онлайн обучението дава възможност човек да споделя това, което
другите са открили, и да се учи от тях. Понякога се налага човек да работи в малки групи. Всеки
от членовете на групата проучва, чете и споделя с останалите специфичната информация, до
която е достигнал. Възможно е преподавателят да разпредели обучаемия към определена
група, но групата сама определя как ще работи по заданието.

Дискусионните теми са един от начините за онлайн сътрудничество. Повечето теми са
публични и целият клас може да види какво е публикувал даден ученик и да отговаря на
съобщенията. Но преподавателят може да създаде и т.нар. „частни теми“. Те се използват, за
да могат участниците в дадена малка група да си сътрудничат по време на изпълнението на
задачите и са ограничени само до членовете, които са включени в нея. Всички публикации,

които се правят по тази „частна тема“, са видими само за членовете на малката група, освен
ако преподавателят специално не е указал, че публикациите ще бъдат достъпно до всички.

Някои могат да използват и имейл като средство за съвместна работа. Обикновено онлайн
курсовете имат свой собствен имейл канал, свързан с платформата, чрез който само
обучаемите, записали се за курса, могат да изпращат и получават кореспонденция.

e) Като участваме в ролеви игри и реални учебни казуси

Ролевите игри и реалните учебни казуси могат да бъдат включени в онлайн курсовете, за да
запознаят обучаемите с реални проблеми. Често дискусионният форум се използва, за да се
даде възможност на учещите да решават проблеми индивидуално или с техните съученици.

f) Като задаваме въпроси

В присъствената класна стая преподавателят обикновено знае кога някой е объркан или
напрегнат като просто следи езика на тялото на присъстващите. В онлайн средата обучителят
на може да види този език. Това означава, че ученикът трябва да каже когато не разбира нещо!

Имейл системата на курса може да се използва за задаване на въпроси към преподавателя или
такива да бъдат поставяни в съответния дискусионен панел, за да бъдат видяни от всички.

При всички положения – комуникацията е ключова!

g) Като създаваме мрежи и се социализираме със съучениците си

В присъствената среда съучениците обикновено се срещат преди или след часа за по кафе или
друга форма на социализация. Това може да се прави и в онлайн средата, като се използва
имейл, дискусионния панел или чат стаи. Всеки иска да знае повече за хората, с които учи
заедно. Едно от първите неща е като всеки посочи в профила си информация, като например
къде работи и какъв опит има. Споделянето на лични профили прави урока по-приятен и помага
на обучаемите да се чувстват по-свързани, докато учат от разстояние.
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5.4. Тема 4: Присъствена (физическа) обучителна среда и смесено (от англ. ез.

“blended”) и хибридно (от англ. ез. “hybrid”) обучение

Присъствена (физическа) обучителна среда

Обучителната среда се отнася до мястото, в което се помещава класната стая, учебната
лаборатория, отвореното пространство или офиса. Тя се определя и от социалния,

психологическия и педагогическия контекст, който също влияе на обучението, постиженията и
нагласите на учениците. Обучителната среда и нейните характеристики играят водеща роля за
подобряване на ученето в училищата другите образователни институции и се определят като
основните фактори в обучителния процес. Тя е в състояние да стимулира учениците да се
ангажират с процеса и може да повлие на поведението им, а също така и да помогне за
развитието на техните умения и когнитивни възприятия. Двата най-важни компонента на
обучителната среда са физическият и психологическият (Fraser, 1994; Kilgour, 2006). Физическият
включва всички физически аспекти, като самата класна стая, обучителните материали и
оборудването в и извън класната стая. Психологическият компенент е свързан с
взаимодействието, което се случва между самите ученици, между учениците и учителя и между
учениците и средата. Тези два компонента се допълват един друг при създаването и
оформянето на обучителната среда и влияят на обучителния процес, който се случва в нея.

ОИСР (2006) определя „обучителните пространства“ като „физическо пространство, което
подкрепя разнообразните обучителни програми и методи на преподаване, в т.ч. съвременните
технологии, които демонстрират оптимално и рентабилно представяне и работа във времето,

които уважават и са в съответствие със заобикалящата среда и които окуражават социалното
участие, предоставяйки здравословна, удобна, безопасна, сигурна и стимулираща среда за
своите ползватели“. В най-прякото си значение физическата (присъствената) обучителна среда
се наблюдава в стандартната класна стая, а в по-общ смисъл – може да се разглежда като
комбинация от формални и неформални образователни системи, в които ученето се случва в и
извън училищата (Manninen et al., 2007). Manninen критикува традиционното училищно
преподаване, защото предоставя прекалено много теоретична информация и не позволява
задълбочено усвояване на материала. Според него инертното знание е подходящо за
вземането на изпитите, но не за решаване на реални житейски проблеми. Тази идея поставя
нови предизвикателства и оказва натиск за промени във физическата (присъствената)

обучителна среда.

Концепцията за присъствената обучителна среда с фокус върху физическата инфраструктура е
свързана с пространството, оборудването и инструментите за преподаване, налични в
училището. Lehtinen (1997, стр. 21) предлага концепция, която еволюира в по-комплексна
структура, която включва обучителното оборудване, източниците на информация и събитията
извън училището, в които учениците могат да вземат участие като част от учебния процес, както
директно, така и виртуално.

В резултат от скорошните промени в педагогиката, при които истинското учене се случва извън
училищата благодарение на развитието на комуникационните и информационни технологии,

този термин се променя. Интернет вече предизвика сериозни промени в училищата. Огромното
количество налична информация и лесният достъп до социални мрежи отслабва връзката
между училищата и процеса на учене и променя традиционния модел „учител - ученик“.
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Обучителният процес става по-кооперативен, поставяйки самия учител ролята на обучаем.

Manninen (2007, стр. 27) категоризира ученето в пет различни контекста: физическо, местно,

социално, технологично и дидактично.

Основната структура на преподаването като че ли не е еволюирала прекалено много през
последния век. Този факт вдъхновява изследователите да открият защо, независимо от
промените в педагогиката в последно време и широко разпространеното използване на
информационните технологии в класните стаи и училищата, присъствената (физическата)

обучителна среда не се е променила особено.

За да се планира и създаде ефективна физическа обучителна среда, е необходимо не само да
се разработят технически спецификации, но трябва да се отчитат и качествените аспекти
(Nuikkinen 2009, стр. 64). Концепцията за „качествен дизайн“ е изключително важна. Тя се отнася
до училищното строителство и в частност определянето на качествена физическа обучителна
среда, нейното измерване и анализирането на резултатите (ОИСР, 2006). От гл.т. на
качествените критерии за училищна сграда и нейния дизайн, водещият фактор са учениците,

като изискванията се определят от специфичните възрастови групи и свързаните с това
социални нужди и регулации, отнасящи се до използваемостта и безопасността (Heitor, 2005).

Смесеното (на англ. ез. “blended”) учене е подход, който комбинира присъственото и онлайн
обучението. В идеалния случай всяка от тези форми допълва другата като стъпва на силните й
страни.

Тази комбинация от присъствени и ИКТ-базирани форми на учене е в по-голям унисон с
нуждите на учениците и позволява тяхното активиране, както и учене, което е независимо от
времето и мястото. Това се отразява на преподаването и изисква визия и редизайн на процеса
и подкрепа от страна на обучителите.

Основните характеристики на смесеното обучение са:

❖ Обучаемите имат опция да избират между две възможности: или традиционния модел
на обучение в класна стая, при което могат да получават лично взаимодействие в
учителя и своите съученици, или ИКТ-базирано преподаване и усвояване на материала.

Това до голяма степен зависи от съдържанието и поставените цели. Понякога
създателите на курса или самите преподаватели решават кой е по-подходящият модел
за преподаване на темата;

❖ Обучителите са добре запознати с двата аспекта – важна особеност на смесеното
обучение е, че преподаварелите трябва да са много гъвкави, технически грамотни и
напълно обучени, за да могат ефективно да работят в двата формата – традиционната
класна стая и ИКТ-базираното преподаване. Те трябва да са добре оборудвани за
прилагането на традиционните методи и модерните технологии;

❖ По време на курса обучаемите имат достатъчно време и възможност за лично общуване
със своите съученици, както в кампуса и учебните зали, така и във виртуалната среда.

Така групата им става много голяма и разнообразна и знанията, които получават, се
разширяват. Самите ученици развиват усещане за взаимно разбирателство, обич и
хармония с колегите си от други култури и страни;

❖ Обучаемите пълноценно се възползват от новите технологии, тъй като сегашният век е
векът на ИКТ. В наши дни неграмотен е не само този, който не може да чете и пише, но и
ако не е запознат с модерните технологии. В днешната действителност всички професии
изискват опит с ИКТ и смесеното обучение помага на учениците да придобият богат опит
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в тази сфера. Учещите, обхванати в смесеното обучение, развиват умения да използват
наличните технологии в пълния им потенциал;

❖ Обучаемите развиват различни житейски умения, които са необходими за воденето на
щастлив, мирен и успешен живот. Най-важните житейски умения са емпатията, умението
за вземане на решения, обичта, търпението, уменията за общуване, самоуправление и
критично мислене. Смесеното обучение помага да ученициге да упражняват тези
умения. В класната стая чрез учителя се запознават с умения като обич, емпатия и
търпение, докато чрез онлайн дейностите усвояват умения като самоуправление,

вземане на решения, критично мислене и общуване;

❖ Цели се цялостно развитие на личността. При смесеното обучение учениците получават
възможност за цялостно развитие на своята личност. Развиват се всички аспекти на
личността – когнитивни, физически и емоционални, което е трудно да се постигне при
традиционното присъствено обучение или в изолация през ИКТ-базираните технологии.

Традиционното преподаване в класните стаи е подходящо на ниво запомняне и
разбиране на материала и помага за когнитивното развитие. В същото време
поведението на учителя, игровите преживявания и социализацията със съучениците
благоприятстват за емоционалното и физическо развитие. Докато онлайн
преживяванията спомагат за рефлективното ниво на ученето, като подпомагат
изграждането на мрежи и развиват социалните взаимоотношения. Това спомага за
изграждането на правилния тип ценности;

❖ Училищният кампус дава възможност за физическо развитие. Онлайн обучението и
ИКТ-базираният обучителен процес често са обвинявани, че игнорират физическото
развитие на учениците. Смесеното обучение преодолява тези органичения, тъй като
включва и преживявания в училище и ученикът има време да играе, за физически
усилия, йога и пр. в училищния кампус;

❖ Обучаемите имат широк достъп до нови гледни точки, свързани с преподавания
материал. Благодарение на различните преживявания, през които преминават,

учениците разширяват кръгозора и знанията си по темата, виждат различни нови
перспективи и получават много практично и полезно познание;

❖ Има човешко измерение – благодарение на физическото присъствие на учителя в
традиционната класна стая, учениците получават достъп до онова човешко присъствие,

което е много важно за балансираното им емоционално състояние и израстване;

❖ Дава възможности за мултикултурност и многопластовост на обучителния процес –

смесеното преподаване дава на учениците възможност да общуват и споделят гледни
точки и перспективи с ученици от цял свят. Това прави процеса на учене мултикултурен,

интердисциплинарен, многопластов и даващ възможност за натрупване на различен
опит;

❖ Процесът на преподаване е фокусиран върху ученика (детето) – смесеното обучение е
създадено по такъв начин, че да предоставя максимални ползи за учениците. Така то
постига целите на обучението, фокусирано върху децата;

❖ Дава възможност на преподавателя да влезе в различни роли – при смесеното обучение
учителят изпълнява различни роли – традиционната роля на учител в класната стая,

мотиватор, носител на знанията и ресурсите, организатор, разработващ съдържанието
(когато трябва да разработи учебния материал за ИКТ-базираното обучение),

ръководител на място и пр. Така той се освобождава от монотонните традиционни роли
и може да експериментира в различни области, което е добре и за неговото собствено
професионално израстване;
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❖ Обучаемият конструира знанията, а не ги консумира наготово. Смесеното обучение
включва в себе си конструктивизъм. Учениците конструират собствените си знания и не
зависят от други, които да им направят дизайна на учебните стратегии.

Смесеното (на англ. ез. “blended”) учене се основава на виртуалния обмен (вижте модела):

При този модел на виртуалния обмен (ВО) фокусът е основно върху взаимоотношенията между
хората, ученето от връстници и изграждането на отношения. В основата на методологията не е
единствено ангажирането с учебното съдържание, което е във фокуса на повечето онлаийн
обучителни програми. ВО позволява на географски разпръснати хора да си взаимодействат и
да общуват помежду си, да изграждат връзки и да се свързват независимо от различията си,

като съзнателно използват технологиите. Чрез ВО те се ангажират в специално създаден
обучителен процес, с много ясни обучителни цели.

Видовете смесено обучение, които най-често се прилагат в практиката, са т.нар. „обърната
класна стая“ и хибридното (от англ. ез. hybrid) обучение.

“Обърнатата класна стая” е педагогически модел, при който обичайните елементи на курса –

лекция и домашно задание, са обърнати. С други думи учебният материал и уменията се
представят на учениците преди часа чрез дигитални средства, а по време на часа времето се
отделя за работа, практикуване или приложение на новоусвоените знания или умения.

При този модел домашното задание обикновено цели да:

❖ Подготви учениците за продуктивни занимания в клас като им дава материали, които
въвеждат или запознават с основните концепции и умения, по които ще се рабори в
клас;

❖ Дава яснота за текущите знания или умения на учениците преди да се сблъскат с новия
матеpиал в часа;

❖ И двете гореизброени.
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Адаптивните обучителни инструменти като „Knewton“ могат да имат положително въздействие в
такава среда, защото водят учениците през материала, който ще се представи в часа. Те
предлагат много практика и възможности да се покаже напредъкът, така че учещите да се
почувстват по-удобно като участват в дискусиите или груповите дейности по време на часа.

Преподавателските панели за управление и отчети показват предварително с кои аспекти на
материала или умения учениците като група имат затруднения. Така планът за преподаване
може да се промени, за да обхване тези обучителни цели. Някои преподаватели използват
панела „Knewton“ (https://www.gettingsmart.com/2011/09/05/infographic-the-flipped-classroom/), за да
създават групи или да улесняват възможностите за взаимно обучение между ученици с
различни силни или слаби страни или за да организират индивидуални сесии или срещи.

Традиционният модел в контекста на смесеното (от англ.ез. „blended“) обучение се отнася за
педагогиката, която използва домашните задания по до голяма степен обратен начин.

Материалът или уменията, по които учениците работят след часа, са онези, които са
непосредствено представени или развити в клас. При този модел домашната работа може да:

❖ Даде възможности за допълнителна практика;

❖ Позволи на учениците да използват и усвояват нови знания и умения;

❖ Служи като възможност за показване на нивото на усвояване и разбиране на материала;

❖ Както и всичко гореизброено.

Адаптивните обучителни инструменти могат да бъдат използвани по начин подобен на този в
„обърнатата класна стая“. Те имат предимства както за преподаването (аналитичните функции
за преподавателите могат да им покажат къде се позиционира класът като цяло и как всеки
отделен ученик се справя индивидуално), така и за ученето (възможности за различни
допълнителни практики, инструкции при необходимост и възможност да се покаже разбиране и
да се изгради увереност). Включването на не-адаптивни задания като викторини или тестове са
често използван похват да се обобщи и да се събере информация за усвояването на материала
от учениците, която може лесно да бъде измерена и оценена.

Някои от ключовите обучителни инструменти и ресурси за смесено обучение са: Google

Classroom, YouTube, Zoom, Microsoft Teams, Skype, Moodle, Blackboard, Canvas, Miro, Mural и др.

Хибридно обучение

Хибридното обучение (от англ. ез. „hybrid learning“), наричано още смесено (от англ.ез. „blended

learning“), е обучителен подход, който комбинира онлайн обучителни материали с методи от
традиционната присъствена класна стая. То не е напълно виртуално, нито напълно дигитално.

Изисква физичесно присъствие на учителя и ученика, като дава на обучаемия някакво ниво на
контрол над времето и скоростта на учене. Виртуалният елемент при хибридното обучение
трябва да допълва присъствения. Хибридността не означава присъствена лекция следвана от
часове на дигитална домашна работа. Този модел на учене позволява чудесно превъплъщение
на начина, по който организираме корпоративните тренинги и обучения. Когато става въпрос за
ефективно учене и развитие, професионалистите знаят, че организициите имат най-голяма
полза от фокусирането върху развитието на т.нар. „меки умения“ и общото познание за бизнес
нагласите. Това е вярно независимо дали вашата обучителна сесия се случва онлайн или
присъствено. Но има и допълнителни ползи обучението да се провежда хибридно, за които
мислим, че си заслужава да поговорим.

Хибридно срещу смесено обучение
Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява

единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде
използвана съдържащата се в него информация.
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Хибридното и смесеното обучение често могат да се объркат едно с друго, тъй като и двете
съдържат множество подобни елементи на преподаване. Но двете са различни модели за
обучение.

Смесеното обучение комбинира присъственото преподаване със асинхронни обучителни
методи, при които учениците работят по онлайн упражнения и гледат инструктажни видеа във
време, удобно за тях.

Хибридното обучение в метод на преподаване, при който учителят работи по едно и също
време с ученици, които са присъствено и отдалечено. При него асинхронните обучителни
методи могат да се използват, за да допълват синхронното, присъствено преподаване.

Могат да се изброят следните предимства на смесеното обучение:

❖ Тъй като част от обучението се осъществява чрез ИКТ средства, в онлайн или
присъствена среда, учителите и учениците имат повече време в класната стая за
креативни и кооперативни упражнения;

❖ Учениците се възползват от предимствата на онлайн обучението без да губят
елементите на социално взаимодействие и човешки контакт, харакерен за
традиционното преподаване;

❖ Дава повече възможности за общуване. При смесеното обучение цикълът на
комуникация е пълен, което не е възможно, ако следваме само традицонния подход;

❖ Учениците стават технически по-грамотни и придобиват нови дигитални умения;

❖ Учениците развиват своя професионализъм, тъй като развиват качества като
самомотивация, отговорност и дисциплина;

❖ Осъвременява съдържанието на курса и дава нов живот на вече установени курсове.
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B. ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Ситуацията е следната: Дадена ви е задача да бъдете обучител на група от 20 човека.

Половината от групата ще участва присъствено, докато другата половина – дистанционно.

Продължителността на обучителния курс е 24 учебни часа. Трябва да вземете следните
решения:

1. Какви комуникационни канали ще използвате?

2. Как ще създадете условия взаимодействието между обучаемите да се случи както за
тези, които са присъствено, така и за тези, които са онлайн?

3. По какъв начин ще създадете процес на учене? Защо?

4. Кои силни и слаби страни на смесеното и хибридното обучение трябва да вземете
предвид? Защо?

5. Ако изполвате метода на „обърнатата класна стая“, как ще го направите? Защо?

6. По какъв начин ще направите дизайна на присъствената (физическата) обучителна
среда?

7. В какви роли ще влезете като обучител в двата различни контекста – с присъствените
обучаеми и с тези, които са дистанционно? Защо?

8. Как ще създадете овластяваща обучителна среда? Защо мислете, че това ще е
ефективна стратегия?

Обучителната среда, която създавате, каква ще бъде – фокусирана върху обучаемия, върху
знанията, върху оценката или върху общността? Защо?
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6. Речник на основните термини
❖ Обучителна среда – Обучителната среда се състои от физическа и дигитална

обстановка, в която обучаемите провеждат своите дейности. Това включва всички
инструменти, документи и други заобикалящи средства. Освен физическата и
дигиталната обстановка се включва и социо-културната обстановка за тези дейности.

❖ Физическа обучителна среда – Терминът „физическа среда“ се отнася до общия дизайн
и изглед на класната стая и условията за обучение в нея.

❖ Онлайн обучителна среда – Обучителна среда без физическо местоположение, в която
преподавателите и ученците са разделени в пространството.

❖ Овластяваща обучителна среда – Обучителна среда, която включва средства за
преподаване, които дават възможност учещите да са актвни създатели на знания.

❖ Смесено обучение – Дефиниция на смесеното обучение (на англ. ез. „Blended Learning“)

от Оксфордския речник: стил на обучение, при който учениците учат чрез електронни
или онлайн средства, както и в традиционна присъствена среда. Смесеното обучение е
подход в преподаването, който комбинира присъствените и онлайн обучителни
преживявания. В идеалния случай всеки сегмент (както онлайн, така и присъствено)

допълва другия, като стъпва на неговите силни страни.

❖ Хибридно обучение – Хибридното обучение (на англ.ез. „Hybrid learning“) е обучителен
модел, при който някои ученици присъстват на място в часа, докато други се включват
виртуално от домовете си. Обучителите преподават едновременно на ученици, които са
отдалечени и на място в класната стая, като използват инструменти като хардуерни
устройства и софтуерни приложения за видео-конферентна връзка.
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