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ABSTRACT: Blended Learning is a logical and natural consequence of the evolution of 
the traditional model of education. This technology offers a combination of innovative 
technical developments in e-learning and verified long experience of traditional teach-
er-student interaction within the classes. Blended Learning maintains motivation by 
personalizing the educational process, maintaining an atmosphere of friendliness and 
orientation of success.
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Изследването е финансирано по проект № РД–08-141/ 08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изследвания“  
на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Съвременното поколение студенти от ранно детство е въвлечено в про-
цеса на информатизация, който вече е проникнал във всички сфери. Те са 
свикнали да получават информация и знания не от книги, а от екрана на ком-
пютъра или други устройства. Затова използването на ИКТ е целесъобразно 
за активизиране и повишаване на ефективността от образователния процес.

В последните години висшите училища преминават през множество 
преобразувания и иновации, но в същността си промяната е малка, т. к. и до 
днес съществува авторитарен модел на управление и линеен модел на обу-
чение. Информационните технологии могат в крайна сметка да преобърнат 
ситуацията по пътя на въвличане на студентите в познавателни действия, 
култивиране на чувствата на съпричастност и рефлексии, самостоятелност и 
отговорност за своето обучение, поява на многовариантни пътища за разви-
тие на субектите на обучение.

Понятието смесено обучение се появява в началото на 2000 г. в амери-
канските делови кръгове като метод за обучение на персонала и преквалифи-
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кация на кадрите, а впоследствие, след издаване на книгите на авторите Бонк 
и Греъм „Handbook of Blended Learning“, 2006 г. и Гарисън и Вогън „Blended 
Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines“, 2008 г. ус-
пешно се използва и в системата на висше образование [12].

Греъм дефинира системите за смесено обучение като обучителни систе-
ми, които комбинират директните „лице в лице“ инструкции с компютърно 
медиаторни инструкции. Крис Рид и Харви Синг [3] описват смесеното обу-
чение като обучаваща програма, в която се ползва повече от един способ на 
предоставяне на материали, с цел оптимизиране на резултата от обучението 
и разходите по реализиране на програмата. Те уточняват, че смесеното обу-
чение е насочено към оптимизиране на постигане на целите на обучението, 
посредством използване на „необходими“/правилни технологии на обучение 
(„right“ learning technologies) с цел предаване на „необходими“/правилни уме-
ния на „нуждаещия“ се човек в „необходимото“/правилното време (to transfer 
„right“ skills to the „right“ person at the „right“ time).

П. Валиатан определя смесеното обучение като „решение, което комби-
нира няколко различни метода за доставяне (на информация), като софтуер 
за колаборация, уеббазирани курсове, практики за управление на знания-
та.“ Това е учене, което съчетава различни дейности като аудиторни занятия 
(face–to–face (F2F) classrooms), електронно обучение (e-learning) и самостоя-
телно обучение (self-paced learning) [5]

Дарлий Пейнтер формулира смесеното обучение като обединение на 
строги формални средства на обучение в аудиторна зала с неформални сред-
ства [9].  Например обсъждане по електронна поща, конферентна връзка и др.

Дефиницията на понятието, която дават Staker и Horn е образовател-
на програма, в която учащите се обучават, поне частично, чрез доставяне на 
съдържание и инструкции по дигитална и онлайн медия, с избор и контрол 
от страна на обучаемите относно времето, мястото, пътя и темпа на учене, и 
поне частично в контролирано реално местонахождение [4].

Смесеното обучение се нарича още комбинирано, хибридно, уебзасиле-
но обучение и смесен режим на инструкции[2].

Традиционно в смесеното обучение се комбинира аудиторна работа и 
обучение на базата на информационните технологии. Компонентите на този 
вид обучение функционират в постоянна взаимовръзка и трябва да са пра-
вилно методически организирани.

За реализиране на учебно взаимодействие е необходима среда. В усло-
вията на смесеното обучение това са учебната аудитория и електронна обра-
зователна среда, създадена на базата на системи за управление на обучението 
(Learning Management System), която включва многообразие от дидактически 
системи. Електронната образователна среда разполага с инструменти, поз-
воляващи разработването на съдържание, което да се разпространява в ин-
тернет и да използва инструменти за съвместна работа, за комбиниране на 
работа и обучение в единен процес[14]. Ефективността на образователния 
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процес зависи от съотношението на времето в проведени аудиторни занятия 
и работа онлайн, а също така и от правилния избор на предоставяне на мате-
риали и тяхното съдържание.

Ценното в смесеното обучение е, че то позволява създаването на не-
линеен модел на обучение, където липсва твърда програмируемост, огра-
ничение във времето, в съдържанието или в използваните технологии. Тук 
отсъства авторитарното ръководство на преподавателя, неговата основна 
функция е съпровождане на дейността на студентите и създаване на благо-
приятни условия за осъществяване на успешна учебна дейност, в която се ре-
ализира личностно-ориентиран подход на обучение. Преподавателят подкре-
пя и развива личността на студента, а техните взаимоотношения се градят на 
принципите на сътрудничество и съвместни инициативи [7]. Основна задача 
на преподавателя не е предаване на знания и формиране на умения и навици, 
а стимулиране на интереса, мотивацията за усвояване на езика, помощ в ус-
вояването и търсенето на знания [6]. Той помага на студента сам да разбере 
процеса на обучение и самостоятелно да го управлява, а също и да разкрие 
механизма за добиване на нови знания.

В условията на смесено обучение обучаемите имат възможност да фор-
мират самостоятелна образователна траектория, съобразно с виждането им 
за своите образователни перспективи. Смесеното обучение се приспособява 
към нивото на развитие на учащия и го извежда до неговото най-високо рав-
нище, съобразно изискванията на системата [11].

Смесеното обучение е особено актуално и търсено в тенденцията към 
повишаване на специфичното тегло на самостоятелната индивидуална рабо-
та на студентите по усвояване на знания, което съответства на съвременни-
те европейски образователни традиции [12]. То съдейства за формиране на 
стратегия за самостоятелна работа на учащите, повишава тяхната отговор-
ност за организация на посоката на извънаудиторното обучение, развива 
умения за саморегулиране, т. к. част от процеса на обучение е изнесен извън 
учебните зали [15].

При смесения модел на обучение мотивацията се поддържа, благода-
рение на персонификацията на образователния процес, поддържането на ат-
мосфера на доброжелателност и ориентация за успех. Мотивацията пробуж-
да, насочва и организира обучаемия, придава на учебната дейност личностен 
смисъл и значимост [16].

Проучените теоретични източници дават различни дефиниции за 
понятието „смесено обучение“. Едни го определят като форма на обучение, 
други като метод, трети като модел. П. Радев [13] посочва електронното, мо-
билното и „хибридното“ обучениекато технологии на обучение. Той определя 
технологията като съвкупност от теоретични и практически знания, методи, 
процедури и технически средства за планиране на цели, дейности за тяхно-
то постигане и оценяване на резултатите. Дефиницията на Радев най-точно 
отразява спецификата на понятието „смесено обучение“ и в настоящия ма-
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териал електронното и смесеното обучение се приемат като технологии на 
обучение.

На тази основа е възможно формулирането на определение на смесено-
то обучение като технология на обучението, включваща елементи на дистан-
ционно обучение и аудиторно обучение, при оптимално съчетаване на сил-
ните страни и преимуществата на всяко от тях.

Използването на смесено обучение е насочено отчасти да реши основ-
ната задача на съвременното образование – с ограничен брой преподаватели 
да се помогне на голям брой обучаеми в най-кратки срокове да получат нуж-
ните им компетентности. Може да се предположи, че смесеното обучение на-
пълно може да реши тази задача и да повиши ефективността на подготовката 
на студенти в различни направления в съвременния ВУЗ, като има следните 
преимущества пред традиционния модел на образование: 

• Смесеното обучение представлява гъвкава технология, която обеди-
нява виртуално и непосредствено общуване, в рамките на която се 
провеждат дискусии, обсъждания, обмен на опит и практики, и дъл-
боко самостоятелно усвояване на частите на материята, посредством 
онлайн технологии, което позволява да се спести време за активно 
упражняване и усвояване на определени умения и навици в аудито-
рията.

• Смесеното обучение развива критично мислене и създава навици 
за самостоятелна работа, работа с информация (изучаване, анализ и 
подбор на материали), които да се използват в обучението, кариерата 
и развитието.

• В смесеното обучение учебните материали се предоставят не само в 
печатен вид, но и в достъпен електронен текстов и/или медиен вари-
ант, което позволява на студентите да изберат индивидуален режим 
на учене (достъп до материалите колкото пъти им е нужно, в удобно 
за тях време и място).

• Смесеното обучение е интерактивно, то дава възможност за кому-
никация „преподавател – студент“ и „студент – студент“, излагане на 
лично становище и гледна точка, обмен на мнения и възможност за 
промяна на тематичните направления в изучавания материал.

• При смесеното обучение се отчитат индивидуалните психологиче-
ски особености на студента, тъй като съчетаването на разнообразни 
форми на работа предоставят възможност студентите да изявят себе 
си с различен темперамент и скорост на усвояване на материята. Така 
смесеното обучение напълно се вписва и подкрепя идеите на лично-
стно-ориентирания подход за обучение.

Целта на смесеното обучение се състои в това да се развият у студентите 
навици за самостоятелно планиране и организация на своето обучение, съо-
бразно крайните резултати. Студентите се учат да вземат решения, да правят 
съзнателен избор и да носят отговорност за него. У тях се формират навици и 
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умения да работят в информационното пространство, самостоятелно да тър-
сят, сортират, избират и анализират информация, да представят получения 
резултат с използването на различни съвременни технологии.

В Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за 
периода 2014–2020 г. сред насоките за развитие на висшето образование са [1]: 

• висококачествено образование, допринасящо за цялостното разви-
тие на личността и подготвящо студентите както за професионал-
ната им реализация, така и за социалната и гражданската им роля в 
условията на едно отворено, динамично и демократично общество; 

• възможности за всеки човек да получи образование, което стиму-
лира и развива в най-висока степен неговите способности и лични 
качества; 

С това съвременното общество признава на човека право на осмисляне 
и построяване на неговия индивидуален път в образованието и в професио-
налната дейност. В дидактиката на свой ред се фиксират различни индивиду-
ални подходи и индивидуализация в организацията на процеса на обучение.

Промяната във възгледите за социалното предназначение на висши-
те училища налага използването на образователни технологии, подкрепя-
щи развитието на творческа активност и самостоятелност на студентите. 
Сложността, многоаспектността и многофакторността на процеса на усвоя-
ване на образователното съдържание в учебни условия, диктува необходи-
мост от методологически нов подход за изучаването му от позицията на ин-
дивидуализация на обучението.

Използването на смесено обучение в сегашно време се свързва с реша-
ване на проблема за индивидуализация на обучението, неговата интензифи-
кация и оптимизация. Способността на интернет средата да индивидуали-
зира обучението позволява по нов начин да се погледнат възможностите за 
използване на смесено обучение в образователния процес.

Смесеното обучение е най-логичният и естествен резултат на еволюци-
ята на традиционния модел на обучение. Изхождайки от името, следва да се 
говори за комбиниране на традиционния модел (т. е. без използване на ин-
формационни технологии) и електронно обучение. С други думи, тази техно-
логия на обучение предлага съчетаване на иновационните технически дости-
жения на електронното обучение и проверения дългогодишен опит на тра-
диционното взаимодействие студент–преподавател, в рамките на аудиторни 
занятия. Смесеното обучение предоставя определена степен на гъвкавост и 
може да се приспособи както към външните, така и към вътрешните условия, 
т. е. към нивото на развитие на конкретния студент и да го изведе на по-ви-
соко ниво, в съответствие с потребностите на системата. Важна роля се отде-
ля също и на оперативността на представяне на учебния материал. Понякога 
информацията в печатните издания остарява дори до момента на издаването 
им. Електронният компонент на курса може да бъде обновено във всеки мо-
мент и новата информация е достъпна след минути.
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Един от важните елементи на обучението винаги е оценката, която в 

смесеното обучение може да се превърне в мощен стимул за развитие на ли-
чността и потенциала на студентите. Електронната среда с нейната система 
за автоматично тестване на знанията дава на обучаемите ясна представа за 
получените знания, умения и навици. В процеса на оценяване тук преобла-
дава не контролната, а развиващата функция, т. к. преподавателят може да 
даде възможност заданието да се преработи и открито да се обсъдят с курса 
направените грешки [10]. Такъв начин на оценяване формира силна моти-
вация към саморазвитие и самоусъвършенстване и намалява чувствително 
желанието у обучаемите за преписване и мамене.

Съвременната образователна парадигма е ориентирана към развитие 
на творчески личности, на тяхната активна позиция в процеса на обучение, 
но това изисква определени промени в технологията на обучение. Преходът 
към иновационни технологии за обучение осигурява не толкова превръщане 
на студента в субект на своята учебна дейност, но и в човек, разбиращ меха-
низма на самообучение, заинтересован от саморазвитие и умеещ да построя-
ва собствена образователна посока.

Цел на смесеното обучение е формиране у студентите на способности 
да планират и организират своята учебна дейност, ориентирайки се към край-
ния резултат. Студентите се учат да вземат решения, да правят съзнателен 
избор и да носят отговорност за него. При обучение в рамките на смесеното 
обучение у студентите се формират навици за работа в информационното 
пространство. Студентите се учат самостоятелно да търсят, отсяват и ана-
лизират информацията, а също така и да представят резултатите от своята 
работа чрез различни съвременни технологии. Смесеното обучение се впис-
ва в концепцията за модернизация на съвременното образование, която е 
базирана на въвеждане на нови образователни стандарти и встъпването в 
Болонския процес и други международни съюзи[8].
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