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Blended Learning: 
Connecting Remote and Face-to-Face Teaching
Смесено обучение:   
Свързване на дистанционно и присъствено преподаване



Въвеждане  в курса и ледоразбиващи 
дейности

  



Пандемията промени ли драстично 
образованието и какви промени настъпиха?
Много учители трябваше да се запознаят по-добре с 
технологиите, за да работят онлайн 
Дистанционното обучение и дигиталните 
инструменти не принадлежат само към спешни учебни 
ситуации.
Дейностите за присъствено и онлайн обучение могат 
да бъдат ефективно комбинирани. 
Цел на курса: Успешно проектиране и разработване 
на различни практики за смесено обучение, различни 
методи на преподаване и учене.



Дискусия на тема 
“Електронно обучение” •Електронното обучение е 

предоставяне на  обучение чрез 
цифрови ресурси.
•Осъществява се чрез електронни 

устройства като компютри, таблети и 
дори клетъчни телефони, които са 
свързани към интернет.
•Използва се при дистанционно 

обучение.
•Твърди умения към меки умения.



Дефиниране на смесеното обучение
Какво можем да комбинираме 
в образованието?

•Онлайн обучението в реално 
време
•Електронно обучение
•Смесено обучение



Начини за 
предоставяне на 
електронно обучение

•Курс
•Уебинар
•Уебсайтове
•Блог
•Влог
•Подкаст
•Електронни книги
•Социална медия



Предимства на обучението в електронна 
среда

•Гъвкавост
•Възможност за 

персонаризиране
•По-голям обхват
•По-малко разходи
•Ефективност



Възможни грешки при електронното 
обучение

•Смяна на присъствено с онлайн обучение
•Когнитивно претоварване на учители и ученици
•Липсват ясни учебни цели
•Липсва  идентичност
•Сложност при навигация
•Несъответствие на съдържанието





Тенденции в електронното обучение

Геймификация 
•Сливане на технология 

и психология
•Използване на 

различни 
мотивационни 
инструменти

https://www.youtube.com/watch?v=CiIWo-rZUAg


Тенденции в електронното обучение
Хибридно обучение

•Комбинира възможностите на 
дистанционното и редовното 
обучение
•Гъвкавост
•По-добро управление на 

времето

 



Тенденции в електронното обучение

Микро обучение
•Обучителния материал се 

поднася на малки части
•Извършва се в кратки 

периоди от време
•Модулът е независим и 

самостоятелен
•Разнообразие и 

интерактивност



Тенденции в електронното обучение

Виртуална реалност
• Стимулиране на 

усещането, за един 
паралелен, изкуствено 
генериран триизмерен 
свят.
• Възможност за 

взаимодействие  
включително и 
физически.

https://www.youtube.com/watch?v=fxCVokBUKe8


Тенденции в електронното обучение

Социално обучение
•Обучение чрез наблюдение, 

моделиране  и имитирация.
•Мощен инструмент за 

преподаване, учене, 
мотивиране на учениците и 
управление на поведението



ИКТ инструменти, приложения

Приложения за взаимодействие

•Wooclap
•Quizizz
•Mentimeter
•Classroomscreen
•Mote
•LearningApps
•Wizer.me

Приложения за видео

•Screencast
•Powtoon
•Loom

•Canva
•Kahoot
•  Wordwall
•  Vocaroo
•  Edpuzzle
•  Quizlet
•Coggle

https://www.wooclap.com/
https://quizizz.com/
https://www.mentimeter.com/
https://classroomscreen.com/
https://www.mote.com/learning-zone
https://learningapps.org/
https://app.wizer.me/
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast
https://www.powtoon.com/
https://www.loom.com/use-case/education
https://www.canva.com/
https://kahoot.com/
https://wordwall.net/
http://vocaroo/
https://edpuzzle.com/
http://quizlet/
https://quizlet.com/
https://coggle.it/


Ефективното електронно обучение е 
постижимо чрез ….
•Създаване и използване  на  цифрови ресурси.
•Включване на учениците в смесени възможности за размисъл, 

дискусия, разследване, практика, оценка.
•Персонализиране и обогатяване на учебния опит на учениците.
•Използване на различни подходи на преподаване и обучение, 

базирани на компетентности.
•Проектиране на смесени учебни дейности.



Среди и системи за електронно обучение



Системи за управление на обучението 
(Learning management system)

Определение

• Интегриран онлайн софтуер, който управлява 
всички аспекти на учебния процес. 

• Доставя и управлява учебни програми.

• Идентифицира и оценява индивидуалните и 
организационните цели за учене или 
обучение.

• Проследява напредъка за тези цели.

• Събира и представя данни за учебния процес  
на организацията като цяло.

Примери:

•Schoology,
•  Moodle
•Blackboard
•Google Classroom

https://www.youtube.com/watch?v=uqc1xE2H9Wg
https://www.youtube.com/watch?v=O0gXYFs-vUk
https://www.blackboard.com/learning-management-system/blackboard-learn.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=oGEy4PfcdZ8&t=174s


Функционалности на LMS

 

•Създаване и предоставяне на образователно съдържание
•Проследяване на напредъка 
•Оценяване на учениците и анализ на техните резултати
•Интерактивност и ангажираност
•Онлайн сътрудничество
•Социално обучение



Развитие на LMS

•Интегриране с други системи
•Персонализирано обучение
•Интегриране на външно съдържание
•Социално обучение



Обратна връзка – ползи от използване на LMS

•По-висок процент ангажираност от страна на 
учениците
•По-високи постижения, отчетени от 
преподаватели
•По-добри умения за комуникация и 
сътрудничество
•По-голяма достъпност и гъвкавост на 
обучението
•Спестяване на време за учебни дейности
•По-ниски разходи



Системи за управление на курсове 
(Course management system)
Определение
• Онлайн платформи , 

използвани  за предоставяне 
на цифрово допълнение към 
традиционна класна стая или 
хостване на онлайн курс
• Използва се основно за 

онлайн или смесено 
обучение.

Примери
•Canvas

https://www.youtube.com/watch?v=cFCGI10gcdA&t=34s


Информационни системи за студенти 
(Student information system) - SIS

Определение

Онлайн платформи за 
администриране на учебния проце

Съхраняват и извличат на данни  за 
обучаемите
Осигуряват комуникация
Осигуряват процесите за таксуване
Улесняват приема на студенти.

Примери

•K-12

https://www.youtube.com/watch?v=eRzl5Qeqbkg




Критерии за избор на LMS

•Може ли LMS да осигури различни учебни преживявания за 
различните ученици?
•Могат ли учителите да правят промени бързо и лесно?
•Може ли LMS да се интегрира с трети страни като Google Drive 

или Office 365?
•Системата позволява ли на учители и ученици да си сътрудничат 

онлайн?
•Системата осигурява ли анализ на данни?
•Оценка на възможностите за интегриране с други инструменти.



Проектиране на смесени дейности

Ключови модели на смесеното 
обучение



Ротационен модел 
на смесено обучение

Учениците се редуват по 
фиксиран график между 
модалностите на обучение, 
от които  поне един  се 
провежда онлайн като 
дейности в малки групи, 
групови лекции, групови 
проекти, индивидуални 
въпроси и задачи.



Ротация на станция в класната стая

https://www.youtube.com/watch?v=oY5iXxqe_WU&t=166s


Лабораторна ротация

https://www.youtube.com/watch?v=AcYTz19HduU&t=29s


Индивидуална ротация

https://www.youtube.com/watch?v=UIZLrE1rNys


Обърната класна стая

https://www.youtube.com/watch?v=10IrShX_v2Q


Гъвкав модел на смесено обучение

•По-голямата част от обучението се случва онлайн, но има случаи, 
когато е необходима допълнителна подкрепа  лице в лице от 
учител.
•Учениците имат повече контрол върху обучението си и сами 

избират темпото.
•Учителят може да улесни групови проекти или да осигури 

индивидуално обучение.
•Учениците могат да имат персонализиран график.

https://www.youtube.com/watch?v=YpGo1DCDZuw


Моделът A La Carte

•Най-популярен е в гимназиите.
•Учениците получават един или повече курсове онлайн.
•Останалите курсове се вземат присъствено в училище.
•Прилага се за ученици, които трябва да държат изпити за 

корекция на оценки.
•Помага на учениците да вземат класове, които не са налични в 

съответното училище.

https://www.youtube.com/watch?v=adqwaFlEDQ4


Обогатен виртуален модел

•Подобен на модела на обърнатата класна стая.
•Учениците имат достъп до съдържание онлайн.
•Рядко присъстват в училище.
•Подобно на a la carte model - цели курсове се провеждат онлайн.
•От време на време се присъства в училището.

https://www.youtube.com/watch?v=G1WU9EKwYxE&t=14s


Приложение на смесени модули или 
уроци
•Големи класове/групи
•Синдром на Даун
•Аутизъм
•Високо интелигентни ученици
•Ученици в неравностойно положение



Сподели своя опит…..Време за въпроси

Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз.
      Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и 
не дава право да бъде търсена отговорност на Комисията  за използването на 
съдържащата се в нея информация.


