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ВЪВЕДЕНИЕ
Днес в ерата на мега стреса SPA и Wellness индустрията се превърна в глобален феномен,
който генерира милиарди в световен мащаб. Значителен дял от нея заема SPA и Wellness туризма
(Димитрова, 2009). В унисон с нарастващия интерес и все по-високите изисквания на клиентите
относно качеството и разнообразието на предлагания асортимент в SPA и Wellness центовете
„...най-голямото предизвикателство е адекватното развитие на човешките ресурси, които са в
основата на разработването и развитието на предлагания туристическия продукт“
(Куртева&Желева&Желев, 2013), респективно устойчивото развитие на сектора и индустрията. Това
налага перманентно гъвкаво и ефективно актуализиране на образователните продукти,
предназначени както за текущите, така и за бъдещите кадри в сектора, съобразно нуждите на
бизнеса (Димитрова, 2012). Тъй като традиционните форми за обучение не могат да задоволят
изцяло тези изисквания, в образователния сектор се търсят алтернативни решения. В началото на
21 век започват интензивно да функционират разнообразни форми на подпомогнато от
информационните и комуникационните технологии (ИКТ) обучение. От една страна, те дават
възможност за по-лесен достъп до образование независимо от времето и мястото, индивидуален
темп на учене и учене през целия живот. От друга – за изцяло иновативен подход, базиран на
интерактивното учене, което изисква активно взаимодействие и взаимовлияние между субектите в
процеса на обучение и между субектите и учебното съдържание. По този начин се постига по-високо
качество и ефективност на образователните системи. Всички тези предимства са фиксирани и като
стратегически цели в образователната политиката на Европейксия съюз – в документа „eLearning
Action plan“ от европейската работната програма „Образование и обучение 2010” и намират израз в
Националната стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училищата (Национална стратегия,
2015).
Един от основните съвременни начини за организиране на образователния процес е т.нар.
електронно обучение/учене (e-Learning). Представлява процес на учене чрез компютри, използвайки
Интернет и Интранет и се отнася до уеб базирано обучение, онлайн обучение, разпределено
обучение (distributed learning) или технологиии за учене. (Hall&Sinder, 2000). За съжаление то е
слабо застъпено в обучението на SPA и Wellness кадрите, особенно на тези, които прилагат
конкретни процедури и услуги в специализираните центрове. Най-вероятно причина за това е
широко разпространеното мнение, че спецификата на дейността в сферата, която включва освен
когнитивна и различни видове моторна, манипулационна дейност и нервно-мускулна координация,
не позволява приложение на електронно обучение/учене. Това обаче се отнася единствено за
класическата чиста форма на този тип учене. Електронно обучение/учене има една по-широка
форма – т.нар. смесено обучение/учене (Blended Learning) „...при която се получва комбинация от
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учене с помощта на информационни технологии и такова без новите технологии. В зависимост от
концепцията Blended Learning може да съчетава елементи от следните форми: онлайн-обучение по
Интернет или Интранет; дистанционно обучение, при което обучението се осъществява от
разстояние с помощта на различни медии; присъствено обучение, в което влизат всички форми на
традиционното обучение” (Мерджанов, 2013, Димитрова, 2006). Смесеното обучение/учене дава
възможност за максимално интегриране на всички предимства, които притежават електронното
обучение и присъственото обучение и може да се ползва при управление на подготовката на
споменатите специалисти.
Научно агрументираното разработване на образователни продукти се осъществява чрез т.нар.
педагогически дизайн (instructional/pedagogical design). Понятието често се среща още като
образователен дизайн (educational design), дизайн на обучението/ученето (learning design) и др.
Представлява “...системен подход към структуриране на учебния процес, с помощта на който се
формира единна система от цели на обучението, учебен материал, инструменти за предаване на
знанията в открита информационно-образователна среда“ (Такушевич, 2013).
Настоящата статия има за цел да очертае научно-приложна шаблонна рамка на иновативен
образователен модел за електронно (смесено) обучение/учене при сертификацията на текущи и
бъдещи кадри, прилагащи и имащи право да прилагат услуги в SPA и Wellness центровете.
За да постигнем поставената цел, преминахме през осъществяването на следните задачи:
1. Анализ на характеристиките на моделите на педагодически дизайн и подбор на подходящ
функционален модел за разработване на образователни продукти на специализираните кадри;
2. Извеждане на иновативен теоретичен модел в конкретни етапи, стъпки и инструментариум
за електронно (смесено) обучение/учене при сертификацията на специализираните кадри.
МЕТОДИ
В изследването са използвани научни методи, които са обособени в три категории:
 Методи на предварително проучване: информационно проучване на специализирани
източници, анализ на нормативни документи;
 Методи на действието: моделиране;
 Теоретико-логически методи: метод на анализа и метод на синтеза.
Проучването се проведе в периода 2014-2017г.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Съществуват най-разнообразни теоретико-приложни модели за описание на учебния процес:
модел на планиране на електронен курс на Demaizière&Dubuisson (Demaizière&Dubuisson,1992),
модел на курс за електронно (чуждоезиково) обучение DESTE (Depover et al, 2000), модел на
педагогически дизайн на електронно учене на Goodyear (Goodyear, 2001), моделът за проектиране
на обучението (Instructional Design) (Dick et al., 2001), образователен модел за електронно обучение
на Alonso&al. (Alonso&al., 2005), инструкционален дизайн за онлайн обучение (IDOL) (Siragusa&al.,
2007), модел за дизайн на обучението на Beetham (Beetham, 2007) и др. Анализът на моделите
показа, че всеки притежава свои специфики. Така например някои от авторите
(Demaizière&Dubuisson, 1992; Goodyear, 2001; Beetham, 2004) представят две нива на дизайн:
макрониво, проектиращо курса като цяло на ниво силабус и микрониво, проекртиращо всяка
отделна дейност, а други (Goodyear, 2001) – три нива на дизайн, отчитайки и организационния
контекст на реализирация на дизайна и обучението. Различията се наблюдават в основната
структурна единица на отделните модели за електронно обучение/учене – модул (Depover, 2000),
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електронен урок (Alonso et al, 2005) учебна дейност (Beetham, 2004), учебна задача (Goodyear,
2001). Тези особености не позволяват извеждането на единна рамка за дизайн на електронното
обучение/учене на профилираните кадри, които реализират SPA и Wellness услуги. От друга страна,
компонентите на всички модели могат да бъдат открити и разбрани чрез изначалния широко
разпространен обобщен модел ADDIE (от Analysis - анализ, Design – дизайн, Development разработка, Implementation - внедряване и Evaluation – оценка) (Lin&Tan, 2011; Mavroudi&Hadzilacos,
2013; Ghirardini, 2011). В него всяка стъпка е
резултат, който е база за следващия етап (фиг. 1).
Утвърден е като стандарт от образователните
дизайнери и е приложим както за традиционно, така
и за електронно обучение/учене. В този контекст той
е подходящ за дизайна на образователни продукти
на споменатите специалисти като модел за смесено
обучение/учене и е разгледан като такъв в
настоящото изложение.
Фиг. 1. Модел на педагогически дизайн ADDIE – фази

Първата фаза от модела е тази на анализ. Тя се фокусира върху проучване на нуждите от
обучение, профила на целевите групи обучаващи се и темите на обучението.
Анализът на нуждите от обучение е основа за формулиране на учебните цели. Той представлява
„систематично изследване на празнините между съществуващата действителна квалификация/
ситуация и необходимата желателна квалификация/ситуация“ (Kellner, 2005). Предвид тенденциите
за синхронизиране на висшето и професионалното обучение и образование с нуждите на бизнеса
би следвало да се изследват пряко празнините в SPA и Wellness индустрията (Димитрова, 2009).
Само по този начин могат адекватно да се актулизират програмите за обучение на текущите и
бъдещите кадри в сектора. Детайлният анализ на нуждите от обучение е важно да идентифицира
текущото състояние на квалификацията и компетентността на SPA и Wellness кадрите,
съществуващите пропуски между изискваното и реалното състояние, причините за тези пропуски
както и конкретните потребности от обучение.
Проучването на характеристиките на целевата група обучаеми е съществен фактор при
проектирането на образователни продукти, тъй като днес в центъра на обучението е учащият
(Student-centered learning). Съществуват различни варианти за детерминиране на целевите групи по пол, възраст, национална принадлежност, образователно ниво и др. В контекста на смесеното
обучение/учене е необходимо да се вземат под внимание нивото на технологична обезпеченост,
медийна, комуникативна, социална компетентност и компететност за учене (в т.ч. стилове на учене)
и др. на таргетните групи. От друга страна, съществен елелемент е изследване на тяхната
мотивация.
Анализът на темите има за цел да набележи темите с оглед систематизиране на учебното
съдържание. Фазата на дизайн на обучението включва дефиниране на учебни цели,
организационно-стуктурната последователност на тяхното реализиране. Тя дава възможност да се
набележат още методите и средствата за учене, контрол и оценка на качеството на обучението.
Според степентта на абстракция учебните цели се разделят на три основни групи: общи цели на
специалността като цяло или курса, малко по-конкретни, но все още обобщено формулирани –
специфични цели и детайлно и прецизно дефинирани цели, т. нар. конкретни цели (Wendt, 2003,
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Meyer, 2005, Möller,
1973). Общите цели описват желаните резултати по дадена
професия/специалност и очертават избора на специфични цели, които рамкират дадена
дисциплина/модул. А въз основа на специфичните цели се прецизират в конкретните, които описват
очакваното поведение на учащите в края на всяка тема. Т. е. коректното формулиране на целите на
дадена професия/специалност е от изключителна значимост. С оглед осигуряване на прозрачност и
разбиране на различните квалификации при трансграничната мобилност на учащите и работниците
и учене през целия живот в рамките на Европейския съюз е редно съотнасянето на общите цели
към Националните квалификационни рамки, които са изградени по модел на Европейската
квалификационна рамка [Горанова, 2012]. В тях са заложени дескриптори, които детайлно фиксират
знанията (теоретични и/или фактологични), уменията (познавателни и практически) и
компетентостите (лични и професионални), които е необходимо да притежават кадрите от
различните образователни нива. От друга страна, определянето на целите на обучението се
осъществява на базата на педагогически таксономии. Спецификата на дейността в SPA и Wellness
индустрията, която включва освен познавателна и двигателна дейност, налага ползването освен на
когнитивни, и на психо-моторни таксономии за описание на знанията и уменията на кадрите.
Определянето на последователността за реализиране на целите е свързана с организиране на
структурата на учебното съдържание. Често се свързва с изграждането на учебен план и учебна
програма, които в настоящата статия са застъпени във фазата на разработка. Учебното
„..съдържание се изгражда от агрегирани учебни единици (АУЕ), състоящи се от множество
елементарни учебни единици (ЕУЕ). Всяка ЕУЕ включва дейности за учене по усвояване на
понятия, факти, демонстрация за формиране на умения и примерни задачи.
Освен учебна дeйност в ЕУЕ са включени и дейности за контрол и оценка, които се осъществяват
чрез тест за самопроверка и чрез задачи за самостоятелно решаване“ (Горанова, 2012), а ЕУЕ могат
да бъдат теми, в които са заложени конкретните цели на обучението. В контекста на предметната
дейност в SPA и Wellness специализирания сектор, смесеното обучение/учене е редно да включва
електронни сесии за усвояване на теоретични и/или фактологични знания и познавателни умения и
присъствени сесии за усвояване на практически умения. В този смисъл темите и прилежащите им
дейности трябва да се разпределят в електронната и традиционната част от обучението, като е
нужно и включването и на дейности за контрол на знанията и уменията по набора от теми от
дискутитаните части. Степента на автоматизация при взаимодействието между субектите
(обучаващ, учащ) и между субектите и учебното съдържание е непълна. Интеракцията между
субектите може да се реализира чрез различни ИКТ средства и директно в сесиите лице в лице
(фиг. 2).
Детерминирането на път за учене е важен елемент, който обичайно се фиксира във фазата на
разработка, но може да се набележи и в този етап. Вариантите са: „...път със свободно придвижване
на обучаващия се през него, включващ всички възможни учебни дейности, зададени от
преподавателя; път със зададена от преподавателя статична последователност от дейности и
точно определено разположение на дейностите за проверка и/или оценка в линейна
последователност; път със задължителни и изборни дейности за учене и задължителни дейности за
проверка и/или оценка; адаптивен път за учене, съобразен със стиловете на учене на обучаемите,
входното им ниво и постиженията им в процеса на учене.“ (Тупаров, Дурева, 2006). Предвид
ориентацията на днешното обучение към учащия и особеностите на сферата на SPA и Wellness
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услугите е възможно пътят за учене да бъде зададен като комбинация от задължителен линеен и
адаптивен път, съответстващ на сензорните перцептуални стилове на учащите.
Обучаем

Обучаващ

Обучаем

Електронно
взаймодействие - чат,
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Традиционно
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съдържание

Обучаващ
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Обучаем

Обучаем

Модул (АУЕ)

Модул...(АУЕ)

Традиционно обучение
(присъствени периоди)

Класическо електронно
обучение/учене

Тема (ЕУЕ)

Дейности
за учене
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за контрол

Тема (ЕУЕ)

Тема... (ЕУЕ)

Дейности
за учене

Дейности
за контрол
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за учене
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контролко

Тема...(ЕУЕ)

Дейности
за учене

Дейности
за контрол
контролко

Дейности за контрол по темите

Оценка по модула
Фиг. 2. Съдържание и взаимодействие в смесеното обучение/учене на кадри в SPA и Wellness
индустрията

Планирането на електронни занимания за усвояване на когнитивна информация и традиционни
присъствени сесии за усвояване на психо-моторна информация изисква проектиране на методи и
средства за електронно обучение и за обучение в двигателна дейност. В литературата най-често се
разглеждат три основни групи методи за електронно обучение/учене – обяснителни - презентации,
конкретни ситуации, примери от работната сфера и демонстрации; приложни - демонстрация и
практика, инструкции за работа, казуси, ролеви игри, проектна работа и др.; колаборативни - онлайн
ръководени дискусии, колаборативна работа и обучение от колега. Всеки метод може да бъде
представен чрез различни средства - медии и комуникационни средства (Ghirardini, 2011). По
аналогичен начин са разделени и методите за усвояване на двигателна дейност на словесни разказ, беседа, дискусия, диспут, обяснение, описание, указание; нагледни - непосредствено
показване, статична, динамична демонстрация, макети и практически методи - цялостен, разчленен,
помощно-двигателен, състезателен и игрови (Рачев и кол., 2004). В семинарите лице в лице освен
дискутираните интерактивни методи (беседа, дискусия, диспут и игрови) могат да се приложат и
методът на казуса, мозъчната атака, методът на проекта и др. Описаните подходи се реализират
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чрез различни средства – словото, движенията на преподавателя и/или учащите, рисунки, схеми и
др.
Определянето на методите и средствата за контрол касае оценъчната стратегия. Тя включва
както различните начини за оценка на знанията и уменията на обучаващите се, така и тези за
оценка качеството на образователния процес.
Използват се различни начини за формално оценяване -тестове, теоретични, практически изпити
и др. и за неформално оценяване - задават се въпроси, отчитат се отговорите и коментарите на
учащате и др. Оценяването може да бъде нормативно и да сравнява индивидуалните постижения
на учащите с тези на останалите и/или критериално – да съпостявая знанията и уменията с
определени критерии, т.е. цели, които учащите трябва да постигнат.
В този етап освен методите и средствата, които оценят дееспособността на учащите, е редно да
се предвидят и такива за оценка на качеството учебния процес. В литературата са описани
множество видове образователни критерии за качество (в т.ч. показатели), които описват възлови за
ефективното функциониране на дадена електронна учебната среда фактори на различни етапи.
Така например Ehlers възприема три нива на качеството - качество на предпоставките или
структурата (т.е. входящо), качество на учебния процес (съдържание, методика и т.н.) и качество на
резултата, осъществен от учещия (Ehlers, 2002). Schulmeister определя пет задължителни критерия
при оценката на дадена учебна среда - администриране на потребителите, на курса, разпределение
на роли и права, комуникативни методи и инструменти за учене и представянето на съдържанието,
учебните обекти и медии с опростено възпроизвеждане (Schulmeister, 2005). В контекста на
смесеното обучение/учене, важен момент е проектирането и на критерии за качество (в т.ч.
измерители), които описват ключови моменти за действеното функциониране на присъственото
обучение фактори. При смесеното обучение на специлизираните кадри могат да се набележат някои
основни критерии: готовност на трите страни за провеждане на смесено обучение/учене (на входа);
реализация на обучението, успеваемост на учащите, инфраструктура за осъществяване на смесено
обучение/учене (в процеса); оценка на цялостния период на обучение от преките потребители на
образователната услуга (учащите) и оценка от непреки потребители (мениджъри на SPA и Wellness
центрове/туристически обекти).
Следващата фаза от модела ADDIE е разработка. Тя включва следните стъпки: разработване на
учебно съдържание, материали за учене и контрол и избор на инструменти за разработването им.
Разработването на учебно съдържание условно има два аспекта - документален и
организационно-структурен (в т.ч. методически). Документалният се свързва с разработването на
силабус - учебен план и програма по стандатризирани бланки и държавни образователни
изисквания. Организационно-структурният се отнася до класифицирането и реализирането на
конкретно съдържание в учебните единици, респективно до разработване на материали за учене и
контрол.
Разработването на материали за учене и контрол е свързано с дидактизиране, което включва
трудоемки и продължителни процеси на деконтестуализация и реконтесктуализация. По-долу са
представени някои насоки и конкретни инструменти при структурирането на най-често ползваните
материали за учене и контрол в контекста на смесеното обучение/учене, които могат да се ползват
при подготовката на кадри в индустрията - пауър пойнт презентации (като готов ppt. документ на
електронен носител или като основа за Webinar, Webcasting или виртуална класна стая), електронни
дидактически тестове, реферати и теоретични и практически изпити.
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Днес пауър пойнт презентацията служи като база за предаване на учебното съдържание по
дадена тема и се ползва не просто като инструмент за разработване на учебни материали, а като
синоним на електронен урок. Тя може да представя изложението в няколко варианта: готов ppt.
документ на електронен носител, Webinar (уеббазиран видео/аудио семинар), Webcasting (видеоурок и подкаст) или виртуална класна стая. Най-често на една пауър пойнт презентация включва
няколко слайда с цели на обучението на темата/урока; ядро с 5-30 слайда, които съчетават текст,
мултимедийни елементи и обобщение от няколко слайда с ключовите моменти от темата/урока и
задачи за подготовка. Важно е учебните материали и дейности да бъдат съотнесени към стиловете
на учене на различните кадри.
Електронните дидактически тестове са обичайно ползваният способ за обективна оценка на
теоретичните и/или фактологичните знания и познавателните умения на учащите. За да бъдат
добре съставени тестовете, е необходимо да притежават определени характеристики: обективност,
надеждност, валидност, сравнимост и икономичност (Герганов, 1976; Дамянова, 2011), както и да се
спазва етапната последователност, необходима за тяхното разработване. Броят и архитектониката
на въпросите може да варират значително. Те са в пряка зависимост от особеностите на
конкретната дисциплина/модул и от възможностите на наличния софтуер. Така например един тест
може да съдържа от 20 – 60 и повече въпроса. От изключителна значимост е софтуерният продукт
да позволява обработка на получените отговори от тестираните, да дава възможност за
интегриране на различни мултимедийни елементи - видео, звук и анимация. В този контекст
независимият продукт Quiz Creator, отговаря на тези изисквания и в същото време е съвместим с
повечето платформи за управление на ученето (Learning Management System).
При теоретичните и практическите изпити е редно да се разработи конспект от преподавателя,
докато при реферата може предварително да се подготви списък от теми, които
преподавателят/обучаващите разпределят помежду си или те самите избират тема в рамките на
изучаваната материя.
След фазата на разработка следват фазите на внедряване и оценка на обучението, които ще
разгледаме едновременно.
В смесеното обучение/учене на специализираните кадри фазите на внедряване и оценяване се
свързват, от една страна, с имплементирането на разработените електронни образователни
ресурси и осигуряване на достъп на субектите на обучението до тях и до необходимата материална
и материално-техническа база. От друга - с апробиране на образователния модел и оценка на
ефективността му, чрез планираните критерии и показатели, които касаят електронната и
традиционната присъствена част от обучението. Ако е необходимо, в пилотния курс се въвеждат
нужните корекции, след което той се внедрява формално в практиката и се подлага на периодичен
одит. Тези две фази се реализират с помощта на комплексна софтуерна система за изготвяне и
организация на учебно съдържание (учебна платформа) и подходящи за целите специално
оборудвани помещения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщеният цикличен модел на педагогически дизайн ADDIE дава възможност да се очертае
научно-приложна условна шаблонна рамка на иновативен образователен модел за електронно
(смесено) обучение/учене при сертификацията на текущи и бъдещи кадри, прилагащи и имащи
право да прилагат услуги в SPA и Wellness центровете.
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