
Foreign Language Teaching Volume 44, Number 2, 2017 ЧуждоезU1(f)60 обучение

Language Teaching Methodology 
Методика 

ПРОБЛЕМНО ОБУЧЕНИЕ, ЕЛЕКТРОННО УЧЕНЕ 

И МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО 

НА ЧУЖД ЕЗИК 

Мария Нейкова 
Нов български университет 

Резюме. В настоящата статия се разглеждат ролята и мястото на проблем
ното обучение при изучаването на чужди езици. Прилагането му в практиката 
създава условия обучаваните да се превърнат в активни, самостоятелни субек
ти на собственото си учене. Проблемното обучение намира приложение не 
само в традиционния учебен контекст на контактното обучение, но и в елек
тронна среда, което води до обособяване на негова нова форма, а именно -
проблемно обучение онлайн. Мобилните технологии успешно се интегрират 
в практическите и специализираните езикови курсове и позволяват да се съз
дадат условия за преодоляване на ограниченията по отношение на времето и 
мястото за провеждане на учебния процес. 
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Животът в съвременното общество налага ускорени темпове на развитие 
във всяка сфера. В европейски план, интензивността на междукултурния об
мен се повишава стремително като резултат от свободното движение на хора 
в рамките на общността, от академичната мобилност, от променящия се пазар 
на труда - едни от основните сфери на дейност, в които все по-често успешна 
реализация се постига от хората, говорещи свободно поне два чужди езика. 
Именно тази необходимост от овладяване на повече от един чужд език играе 
ролята на двигател за развитието на лингводидактиката, но и както посоч
ва Веселинов, поставя сериозно предизвикателство пред преподавателите по 
чужд език (Vesselinov, 2014). Повишените очаквания на обществото и на обу
чаваните за високо качество на чуждоезиковото обучение вървят ръка за ръка 
със стремежа на учителите към самоусъвършенстване и към прилагането на 
иновативни практики в учебния процес. 

В своето развитие методиката на чуждоезиковото обучение преминава 
през различни етапи в търсене на ефективни начини и способи за преподаване 
и изучаване на чужд език. Сред плеядата от разнообразни методи и форми на 
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работа проблемното обучение заема своето достойно място. То възниква през 
60-те години на миналия век в университета „МакМастър", Канада, но бързо
намира своите поддръжници и в Европа. Разработено за целите на обучението
по медицина и в отговор на нарастващата неудовлетвореност от традиционно
то лекционно обучение, проблемното обучение бързо намира приложение не
само в сферата на обучението по медицина, но и в други области на познание
то (Matheson & Haas, 201 О). Днес благодарение на своята гъвкавост и адап
тивност то успешно се използва както в традиционния учебен контекст на
контактното обучение, така и в електронна среда. Все по-интензивното при
ложение на информационните и комуникационните технологии в образова
нието в определена степен води до промяна на конкретни характеристики на
проблемното обучение и до своеобразното обособяване на негова нова фор
ма, а именно - проблемното обучение онлайн (proЫem-based leaming online ).
В допълнение, мобилните технологии помагат да се преодолеят ограничени
ята по отношение на времето и мястото за провеждане на учебния процес.

Проблемното обучение е добре познато и ясно разпознаваемо. Отделни 
автори акцентират върху различни негови аспекти или оценяват по различен 
начин тяхната значимост за учебния процес. 

Предложеният от Бароуз модел на проблемно обучение (Barrows, 1996) 
ясно очертава същностните характеристики на проблемното обучение в ме
дицината, а и не само там. Те са следните: 

1) в центъра на учебния процес е обучаваният;
2) ученето се провежда в малки групи студенти;
3) ролята на преподавателите е да съдействат и направляват;
4) проблемите формират организационния фокус и стимул за учене;
5) проблемите са своеобразен двигател за развиването на умения за реша

ване на клинични проблеми; 
6) учещият усвоява нова информация, като сам направлява процеса на уче

не (self-directed leaming). 
Макар че е разработен за нуждите на обучението по медицина, горният 

модел е приложим и в чуждоезиковото обучение, като, естествено, характерът 
на проблемните ситуации се променя в съзвучие с изучавания предмет. 

Проблемното обучение има своите традиции и в българското образование. 
В своя труд „Проблемното обучение по литература" Кисьов обосновава необ
ходимостта от прилагането на проблемно обучение в съвременното училище 
като път, като начин, по който да се откликне на обществените очаквания към 

училището „да формира личности, притежаващи солидни знания, проблемно 
мислене, способности да се ориентират в явленията от заобикалящата дейст
вителност, да откриват проблемите и да ги решават" (Kisyov, 1990: 5). 

Ясно се открояват няколко основни аргумента в подкрепа на ролята на 
проблемното обучение за личностното израстване на учащите. В основата ле-
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жат знанията, но сами по себе си те не са достатъчно условие за формиране 
на пълноценни личности в днешното общество. Акцентът се поставя върху 
способностите за възприемане и обработка на явленията от реалния живот 
и върху адекватната реакция на обучаваните в случаите, когато се изправят 
пред проблемна ситуация. 

В литературата се използват различни дефиниции на термина проблемтю 
обучение. Окон вижда същността на проблемното обучение като съвкупност 
от организирането на проблемни ситуации, от формулирането на проблеми 
- умение, което обучаваните овладяват с времето и практиката, от подпома
гане на учениците в усилията им да намерят решения на проблемите, което
завършва с проверка на предложените решения, систематизация и затвържда
ване на наученото (Okon, 1968; in: Кisyov, 1990: 40).

За да вникнем в дълбочина в ролята и значението на проблемното обуче
ние, бихме искали да се спрем по-подробно на разгърнатото определение за 
проблемно обучение, което откриваме в монографичния труд на Г. Шамонина 
„Методът на проектите в чуждоезиковото обучение". След обстоен анализ 
на литературата по въпроса тя се спира на следната детайлизирана дефини
ция, в която много точно и пълно са посочени същностните характеристики 
на проблемното обучение: 

,,Под проблемно обучение се разбира такава организация на учеб
ните занятия, която предполага създаване под ръководството на пре
подавателя на проблемни ситуации и активна самостоятелна дейност 
на обучаваните за тяхното разрешаване, в резултат на което протича 
творческо овладяване на професионални знания, навици, умения и раз
витие на мисловни способности. Ученикът усвоява материала не само 
слушайки и възприемайки посредством сетивата си, а като резултат на 
възникнала потребност от знания, превръщайки се в активен субект на 
обучението си." 

(Shamonina, 2008: 15 - 16) 

В казаното дотук се открояват следните основни пунктове в проблемното 
обучение. 

Фокусът пада върху обучаваните. Те са в центъра на учебния процес, те 
са активни автономни учащи, те не само овладяват конкретна материя, но и 
постигат ново равнище в личностното си развитие, тъй като при проблемното 
обучение се тренира не само паметта, но и способността да се осмислят явле
нията и процесите. 

Ролята на преподавателя е на ръководител, той подготвя, подпомага и 
насочва процеса. В контекста на проблемното обучение учителят не е един
ственият източник на знание. Той създава необходимите условия за критичен 
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анализ, направлява творческото търсене и при необходимост служи като ко
ректив. 

В основата на проблемното обучение лежи осъзнатата потребност от 
усвояването на знания и умения. Обучаваният не се явява единствено като 
реципиент на определен обем от информация, а влиза в ролята на субект на 
собственото си обучение. 

Централно място заемат проблемните ситуации, планирани и разработени 
от преподавателя, но за чието решаване активно работят обучаваните, които 
стъпка по стъпка овладяват умения да откриват и формулират проблеми, да 
организират и решават проблемни ситуации. 

По своята същност проблемното обучение е цялостен тип обучение 
(Machmoutov'), 1977: 24; in: Кisyov, 1990: 41). Основната причина то да бъде 
предпочитано в съвременното обучение, е, че чрез прилагането му в практи
ката се разбиват традиционните модели на инертността. Кисьов вижда в него 
носител на новаторството, то се явява като контрапункт на „пасивносъзерца
телното усвояване на знанията, на механическото запаметяване, на деклара
тивността в учебния процес, на безстрастното и обективистично интерпрети
ране на изучаваните факти и явления" (Kisyov, 1990: 5). 

Приложението на проблемното обучение в изучаването на чужд език има 
своите особености. Като сравнява обучението по чужд език с обучението по 
други дисциплини, Ларсон припомня добре известната истина, че при чуждо
езиковото обучение езикът не е само средство, но и обект на изучаване. Тук се 
корени съществената разлика в съотношението между факти и разбиране. Без 
да се поставя под въпрос водещата роля на разбирането, то научаването на „су
рови факти" (напр. под формата на лексикални знания) играе по-голяма роля, 
отколкото в много други сфери (Larsson2)

, 2001: 3). Оттук произтича и една от 
основните трудности при прилагането на проблемното обучение в изучаването 
на чужд език, а именно - да се сведе до минимум въвеждането на такива „су
рови факти" извън контекст. Между предимствата на проблемното обучение, 
които Ларсон изтъква по-нататък, са усъвършенстването на комуникативните 
умения и уменията за социално взаимодействие. Проблемното обучение се гра
ди върху изпълнението на задания, които изискват от обучаваните да са актив
ни, да си взаимодействат и да комуникират, с което се създават предпоставки да 
се наподобят условията, при които езикът се учи в съответното говорящо прос
транство. Друго важно предимство на проблемното обучение е преодоляването 
на вредата от повърхностното учене, пример за което е механичното заучаване 
на думи за явяване на конкретен изпит, след което тези думи бързо се забравят. 
Проблемното обучение при изучаването на чужд език създава условия за пости
гане на едно по-задълбочено разбиране и активно усвояване на знания. 

Сред недостатъците на проблемното обучение Ларсон (пак там) посочва 
трудностите и напрежението, които понякога възникват между отделните чле-
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нове на групата, както и употребата на родния език вместо изучавания чужд 
език. Работата по групи е характерна за проблемното обучение, а успешното 
взаимодействие в групата - едно истинско предизвикателство за преподава
теля - е необходима предпоставка за постигането на добри резултати. Упот
ребата на родния език би следвало да не се допуска на по-високите нива на 
владеене на чуждия език. Все пак има случаи, когато учащите не владеят чуж
дия език в достатъчна степен за успешното изпълнение на заданието. Тогава 
остава отворен въпросът дали да се поеме рискът да се загубят ентусиазмът и 
креативността поради невъзможност да се общува безпрепятствено на езика 
цел, или да се потърси разумен баланс в употребата на двата езика. 

Проблемното обучение се прилага успешно както в контактното обуче
ние, така и в контекста на електронното учене. Терминът проблемно обучение 
онлайн (proЫem-based leaming online) обхваща цялото разнообразие от начи
ни, по които проблемното обучение се използва синхронно и асинхронно, в 

учебна институция или дистанционно (Savin-Baden, 2006: 4). В него е вложе
на идеята, че обучаваните учат с помощта на уеббазирани материали, включ
ващи текст, симулации, видеа, демонстрации и ресурси, чат, уайтборд и сре
да, която целево е изградена за проблемно обучение. Савин-Баден (пак там) 
изразява и някои опасения, свързани с навлизането на проблемното обучение 
онлайн в практиката и възможността то да бъде предпочетено пред контакт
ното проблемно обучение. В някои случаи проблемното обучение онлайн се 
насочва към решаването на по-тясно дефинирани проблеми, които не насър
чават учащите да се превърнат в самостоятелни изследователи, поемащи от
говорност за своето собствено учене. Също така не е изключено да се намали 
въздействието на екипната работа, тъй като няма да се премине през труднос
тите и противоречията, характерни за контактното проблемно обучение. 
В този ред на мисли, Савин-Баден изтъква, че проблемното обучение онлайн е 
подход, който не цели да замени една форма на обучение с друга, а да допълни 
и развие вече съществуващите. 

Тук е мястото да отбележим, че мобилните технологии създават необходи
мите условия да се съчетаят в максимална степен предимствата на контактно
то и електронното обучение, като на практика се преодоляват напълно огра
ниченията по отношение на мястото за провеждане на учебните занимания. 
Ползването на стационарен компютър при електронното обучение безспорно 
намалява до минимум влиянието на фактора „отдалеченост", но в определен 
смисъл изисква от участниците в учебния процес да работят там, където се 
намира устройството. От своя страна, мобилното учене (m-leaming) обхваща 
учебни методи и материали, които предполагат използването на по-малки по 
размер мобилни устройства - предимно мобилни телефони и таблети, което 
позволява да се постигне пълен контрол над мястото, времето и ритъма на 
работа3J. 
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Мобилното учене може да се осъществява както в учебни заведения (учи
лища, университети, школи и др.), така и извън тях. В първия случай то ус
пешно се вплита в контактното обучение, допълва го и го обогатява. В центъ
ра на проблемното обучение стоят проблемните ситуации, за чието решаване 
обучаваните лесно и бързо намират информация с помощта на мобилните 
устройства. За него е типична и работата по групи, която се благоприятства и 
от удобството при използването на мобилен телефон или таблет в чисто фи
зически аспект - малките им размери позволяват те да бъдат държани в ръка, 
обучаваните общуват, без да се блокира видимостта между тях, улеснява се 
групирането и прегрупирането на учащите по време на работа. Преподава
телят разполага с богати възможности за индивидуализиране на обучението, 
тъй като изпълнението на различи задачи от отделните обучавани на техните 
мобилни устройства не би създало предпоставки за нарушаване на общия ри
тъм на учебния процес. 

Мобилното учене обаче разгръща своя потенциал в максимална степен то
гава, когато не е обвързано с конкретно място на провеждане. В този случай 
то естествено се вписва в ежедневния ритъм на съвременния учещ човек. Ус
тройствата, които носим със себе си и които са свързани с интернет, правят 
ученето възможно винаги и навсякъде. Самите обучавани активно направля
ват процеса на учене и се превръщат в автономни учащи, което, от своя стра
на, им дава възможност самостоятелно да дефинират и да стигнат до реше
нието на проблемна ситуация. 

Сред възможните ограничения и неудобства на мобилното учене заслужа
ва внимание фактът, че за работа извън учебната институция е необходимо 
обучаваните да свалят съответното приложение на личните си мобилни ус
тройства. Това предполага готовност да използват капацитета на своите мо
билни устройства за учебни цели, а също изисква и разход на средства от 
тяхна страна, ако приложението е платено. 

В обучението по чужд език мобилното учене набира все по-голяма попу
лярност. То вече намира приложение и в сферата на висшето образование у 
нас. В Нов български университет изучаването на английски език с таблети 
успешно се интегрира в практическите и специализираните езикови курсо
ве

4
J. Иновативната форма на работа се благоприятства и от бързо увеличава

щия се набор от приложения и учебни материали, разработени за тази цел. Тя 
се приема с ентусиазъм от студентите, които бързо и с лекота откриват нейния 
потенциал за собственото си академично, професионално и не на последно 
място - личностно развитие. 

В заключение бихме искали отново да подчертаем значението на проблем
ното обучение за изучаването на чужд език. Посредством неговото приложе
ние в практиката се създават условия обучаваните да се превърнат в дейни, 
самостоятелни субекти на собственото си учене, а чуждият език да се употре-
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бява за автентични цели. В онлайн среда проблемното обучение функционира 
пълноценно и намира все повече последователи, привлечени от възможнос
тите за активно усвояване на знания и за развиване на комуникативни умения, 
а мобилното учене, в синхрон с потребностите и навиците на съвременните 
учещи хора, създава условия за гъвкав подбор на времето и мястото за про
веждане на учебния процес. 
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1. Махмутов, М. И. (1977) Организация проблемного обучения в школе. Мос
ква.

2. Larsson, J. (2001). ProЫem-Based Leaming: А possiЫe approach to language
education? Polonia Institute, Jagiellonian University, March 2001. (Accessed
10 September 2016). on https://resources.oncourse.iu.edu/access/content/user/
fpawan/L540%20 _ %20CВI/larsson _pBL.pdf

3. Срв. Macmillan Dictionary, http://www.macmillandictionary.com/Ьuzzword/
entries/m-leaming.html

4. М. Нейкова и М. Хаджикотева, семинар-обучение на тема „Приложения за
мобилни устройства в обучението по английски език", НБУ, 2015. http://
www.englishstudies.nbu.bg/bg/aktualno/prilozheniq-za-moЬilni-ustrojstva-v
obuchenieto-po-anglij ski-ezik! 3 95 ?page=2
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PROBLEM-BASED LEARNING, E-LEARNING AND MOBILE 
TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

Abstract. The article focuses on the role and р!асе of proЬ!em-based learning in 
foreign language teaching. Its practical application creates the necessary conditions 
for the students to become active, autonomous subjects of their own learning. 
ProЬ!em-based learning is mostly implemented in the context of the traditional in
person form of education but it can function successfully in the context of e-learning 
as well. As а result, proЬ!em-based learning online strengthens its positions in FLT 
today. Mobile technologies are successfully integrated in the process of language 
leaming and allow the students to overcome the restrictions of time and place in 
their own leaming. 
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