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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.



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.



Цели на модула
❖ Да даде на обучителите нови знания, 

разбиране, концепции и модели на 
обучителна среда, тяхната същност, 
типологии и приложение;

❖ Да позволи на обучителите ясно да 
могат да разграничават и 
анализират предимствата и 
недостатъците на хибридното 
обучение и различните модели за 
индивидуално учене;

❖ 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 подкрепи обучителите при 
създаването на среда, която е 
„направена по поръчка“, 
безопасна и възможно най-
ефективна предвид специфичния 
обучителен контекст



Очаквани резултати (1)
След като преминат през този модул обучителите ще:

Знаят и разбират концепциите и моделите на различните видове обучителна среда, 
тяхната същност, типологии и приложение;

Познават обучителните стратегии спрямо различните видове образователен контекст и 
предвид общодостъпната информация за различните видове обучителни среди и 
техните особености;

Могат ясно да разграничават и анализират предимствата и недостатъците на 
хибридното обучение и различните модели за индивидуално учене; 

Могат да създават обучителна среда, която е „направена по поръчка“, безопасна и 
възможно най-ефективна предвид специфичния обучителен контекст



Очаквани резултати (2)

След като преминат през този модул 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. 

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.



Тема 1: Същност на 
различните видове 
обучителна среда 
и овластяваща 
обучителна среда



Какво е обучителна 
среда? 

“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.” (Goodyear, 
2001) 
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Функции на обучителната среда

ПОЗВОЛЯВА НИ ДА 
РАЗБЕРЕМ ВЗАИМНАТА 
ВРЪЗКА МЕЖДУ ВСИЧКИ 
МЕРКИ, МАТЕРИАЛИ И 
ФОРМИ НА НАСОКИ, 
КОИТО ПОДПОМАГАТ 

УЧЕНЕТО;

МОЖЕ ДА СЕ 
ОТНАСЯ НА МИКРО 

НИВО – 
КОНКРЕТНАТА 

СИТУАЦИЯ ТУК И 
СЕГА. 

МОЖЕ ДА СЕ 
ОТНАСЯ И  НА 

МЕЗО НИВО – В ПО-
ГОЛЕМИТЕ СИ 
ЧАСТИ И КАТО 

КОМБИНАЦИЯ ОТ 
РАЗЛИЧНИ 
КОНКРЕТНИ 
СИТУАЦИИ.



Овластяваща обучителна среда



Тема 2: Видове 
обучителна среда



Видове

Традиционна и виртуална

Присъствена, онлайн и хибридна

Среда, насочена към обучаемия; Среда, насочена към 
знанията; Среда, насочена към оценката; и Среда, 
насочена към общността.



Присъствено учене / учене 
във физическа среда – опит за 

дефиниция

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).
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Онлайн среда - особености

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 среда - особености

Структура  

Гъвкаво сътрудничество в преподаването 

Самообучение 

Двупосочна обратна връзка 

Самонасочване 



Тема 3: Онлайн 
обучителна среда – 
задълбочен поглед



Видове онлайн обучителна среда

Среда за Е-обучение, 
онлайн обучение и 
виртуално обучение

Формална и 
неформална 

обучителна среда

Индивидуална и 
социална 

обучителна среда



Тема 4: Присъствена 
(физическа) 
обучителна среда и 
смесено (от англ. ез. 
“blended”) обучение



Присъствена (физическа) обучителна 
средаКонцепцията 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.
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 Смесено обучение
Подход, който комбинира присъственото и онлайн 
обучението. В идеалния случай всяка от тези форми 
допълва другата като стъпва на силните й страни.

Комбинира присъствени и ИКТ-базирани форми на 
учене. 

В по-голям унисон е с нуждите на учениците и 
позволява тяхното активиране, както и учене, което 
е независимо от времето и мястото. 

Отразява се на преподаването и изисква визия и 
редизайн на процеса и подкрепа от страна на 
обучителите.



Хибридно 
обучение

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.
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Практическа дейност (1)

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:

Какви комуникационни канали ще използвате?

Как ще създадете условия взаимодействието между обучаемите да се случи 

както за тези, които са присъствено, така и за тези, които са онлайн?

По какъв начин ще създадете процес на учене? Защо?

Кои силни и слаби страни на смесеното и хибридното обучение трябва да 

вземете предвид? Защо?



Практическа дейност (2)
Ако изполвате метода на „обърнатата класна стая“, как ще го направите? Защо?

По какъв начин ще направите дизайна на присъствената (физическата) 

обучителна среда?

В какви роли ще влезете като обучител в двата различни контекста – с 

присъствените обучаеми и с тези, които са дистанционно? Защо?

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?



Благодарим за вниманието!

t4terasmus@gmail.comhttps://digitaltools4teaching.eu/


