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За актуалността на научните изследвания 
в контекста на съвременното електронно 

обучение
Практиката на използване на информационните и комуникационни 

технологии в образователен контекст в България сериозно изпреварва 
научното є отразяване посредством задълбочени изследвания. 

Резултатите от единственото мащабно научно изследване на състоянието 
на електронното обучение в България1 с извадка от 5 от най-големите 
български университети2 (2005-2007г.), показват, че в сферата на висшето 
образование си съжителстват разнообразни и разнолики практики, свързани 
с електронното обучение на университетско ниво.  Анализът на данните 
сочи, че и петте университета са в един начален етап на интегрирането на 
електронното учене в своята практика и характерът на  проблемите, пред 
които са изправени и решават, са основно стратегически, управленски, 
организационни, технически, технологични и кадрови. Педагогическата 
ефективност на електронното обучение, а именно целесъобразността и 
ефективността му по отношение на ученето и резултатите от него, все 
още е встрани от фокуса на вниманието и професионалния интерес на 
мениджъри, техници, администратори, преподаватели и изследователи.  

На този етап в петте университета изследвания за състоянието 
на електронното обучение не са провеждани и в стратегически план 
управленските решения не са научно базирани.  

Състоянието на изследователската дейност по отношение на влиянието 
на технологиите върху ефективността на ученето в контекста на средното 
образование е още по-критично. Прегледът на малкото национални 
изследвания в областта на електронното обучение/учене в средното и 
във висшето образование показва, че те преобладаващо са количествени 
по своята методология и са насочени към параметри на електронното 
обучение като брой компютри на група ученици, брой на електронни 
учебни пособия, брой на обучените учители и пр.3

Този факт сериозно контрастира с обема на финансирането, което 
правителството директно или чрез проектна дейност инвестира в т. нар. 
„компютъризация” на училищата. Така например през учебната 2005 г. за 
свързаните с комютъризацията дейности са усвоени 41 млн. лв., 2006 – 
25 млн. лв., 2007 – 23 млн. лв., а за 2008 – са планирани 15 млн. лв от 
националния бюджет. Изследване на ефекта от тези инвестиции върху 
повишаване на качеството на обучение не последва. До няколко месеца 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, област „ИКТ 
в образованието”, предстои усвояването на нови близо 40 милиона лева 
за техника, технологии, обучение на учители, създаване на тестови и 
обучителни центрове, осигуряване на интернет достъп на учители и пр. 

1 Изследването е финансирано по проект от програма Сократ-Минерва на ЕС – EENO-
VATE - Agreement No. 117111-CP-1-2004-RO-MINERVA-M, докладът върху него е цитиран в 
библиографията на координатора на проекта.
2 Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Технически университет – София, 
Медицински университет – София, Великотърновски университет и Русенски университет. 
3  Напр. Фондация за приложни изследвания и комуникации.Доклад е-България 2006.  Достъпно 
на www.arcfund.net/fileSrc.php?id=1975, последно посетен на 24.06.2008.
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Следователно необходимостта от създаване на консенсусна рамка за това 
какво наричаме „качество” на електронно базираните образователни 
дейности и как да го идентифицираме чрез изследователска дейност 
сега стои още по-актуално. Тези въпроси се съпътстват и от въпроса за 
обучението и квалификацията на професионалисти, които са в състояние 
да създават, осигуряват и изследват качеството на електронното учене.

През последните две десетилетия изследователският интерес към един 
сравнително нов феномен – използването на ИКТ в образователен контекст 
– се засили изключително много в световен мащаб. Най-важните причини 
за това са: приносът на технологиите към интернационализацията и 
глобализацията на образованието; потенциалните възможности на 
технологиите за демократизация на образованието; потребностите и 
очакванията на учещите се, живеещи и работещи в информационното 
общество; нарастването на потребностите от обучение през целия живот; 
необходимостта учебните заведения да подобрят ефективността и 
качеството на обучението и на администрацията4 и не на последно 
място – големият интерес на ИКТ бизнеса към образованието 
като един сериозен потребител на техните продукти. Всички тези 
реалности, стимулирани и екселерирани от европейската, държавни и 
местни политики чрез добре финансирани изследователски и приложни 
проекти, оборудване на училищата и университетите със скъпи техника 
и технологии, и скъпоструващо обучение на училищния персонал, 
изостриха изследователския интерес към ефективността на направените 
инвестиции и качеството на новосъздадените практики, като по този 
начин утвърдиха перманентната актуалност на тази проблематика през 
последните десетилетия.  

Използването на ИКТ в образованието  е мултифасетна и комплексна 
област, която може и следва да бъде проучвана и анализирана от различни 
аспекти и перспективи и концептуализирана в контекста на различни научни 
области.  Като област на изследване, базираното на и подпомогнатото от 
технологии учене, преподаване и управление на образователния процес, 
покриват широк спектър от изследователски теми и проблеми, като се 
започне с такива, които са фокусирани върху технологиите, и се стигне 
до такива с широк социо-културен характер. В центъра на този спектър 
и с най-съществено значение за развитието на обществото са въпросите 
за влиянието на новите технологии върху качеството и ефективността на 
ученето и образованието като цяло. Това разнообразие на изследователски 
перспективи и свързаните с тях изследователски методологии прави 
конструирането на една  достоверна картина на изследваната област 
предизвикателна и сложна задача. Решаването й е възможно само от 
изследователски екип, в който участват представители от различните 
научни области и направления, имащи отношение към феномена ИКТ в 
образователен контекст. 

В своята книга „Съвременни перспективи на изследване в областта 
на електронното учене – теми, методи и влияние върху практиката” 
авторите G. Conole и M.Oliver5 определят електронно базираното учене 
4 Studies in the Context of the E-learning Initiative:Virtual Models of European Universities (Lot 1)
Draft Final Report to the EU Commission,DG Education & Culture, February 2004.
5 Conole, G. and M. Oliver (eds), (2007), Contemporary perspectives in e-Learning research-themes, 
methods and impact on practice, Routledge.
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като сравнително нова област на изследване. Търсейки мястото на тази 
изследователска област в етапите на развитието на науката през последното 
столетие, структурирани от Rekkedal6 (1994), авторите заключават, че 
то се намира между третия и четвъртия етап на формиране, а именно 
между етапа на „възникване, за който е характерно увеличаване броя на 
изследователите, работещи в тази област” и етапа на „диверсификация, 
когато областта започва да се формира като самостоятелна и започва 
разграничаването на различни изследователски школи и направления в 
нея”7. 

Една забележима тенденция в развитието на изследователския интерес 
през последните две десетилетия в областта на електронно базираните 
образователни дейности е изместването му от чисто техническите и 
технологични аспекти на този феномен към педагогическата му същност 
и особености. Основните направления на педагогическо изследване се 
свързват със: създаване на ефективни модели на използване на технологиите 
за повишаване на качеството и ефективността на педагогическите дейности 
– преподаване, учене и общуване; създаване на механизми за използване на 
педагогическата теория в дизайна на базирано на технологиите ефективно 
учене; изследване на добрите практики; създаване на научнообосновани 
ръководства за обучение на учители и преподаватели, както и на учещи се в 
овладяването на умения за използване на технологиите в учебен контекст; 
природата и ефективността на ученето и педагогическото общуване във 
виртуална среда в реално и в отсрочено време; нарастващата гъвкавост 
и модуларизация на възможностите за учене с появата и развитието на 
нови технологии като игрите, социалния софтуер, мобилните технологии 
и пр. и тяхното влияние върху ефективността на ученето и пр. Свързан с 
тези изследователски проблеми е и проблемът за педагогическия дизайн 
на ефективни учебни среди с използване на разнообразни технологии и 
електронни учебни материали и начините, по които предметните знания 
модифицират този дизайн.8

6 Rekkedal,T.(1994). Research in distance education – Past, present and future. Available online on: 
http://www.nettskolen.com/pub/artikkel.xsql?artid=139
7 Conole, G. and M. Oliver (eds), (2007), Contemporary perspectives in e-Learning research-themes, 
methods and impact on practice, Routledge, р. 12.
8 Conole, G. and M. Oliver (eds), (2007), Contemporary perspectives in e-Learning research-themes, 
methods and impact on practice, Routledge, р. 14.

Най-изследвани технически аспекти на феномена електронно учене 
са тези, свързани с  разработването на такива архитектури на хардуер, 
които да подпомагат различни форми на учене и преподаване; механизми 

Изследователски перспективи към 
ИКТ в образователен социокултурен 
контекст

педагогическа
техническа

организационна
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за мониторинг и проследяване на онлайн дейностите; изследване върху 
влиянието на мобилните, безжични и „умни” технологии, както и 
развитието на „чувствителни към контекста” и гъвкави среди за учене, 
обвързани с индивидуалните особености и потребности на обучаваните9.   

Организационните изследвания са насочени към промяна в параметрите 
на учебната и образователната среда при интегриране на технологиите в 
нея и отражението му върху организацията и управлението на обучението 
и образованието. 

От социо-културна гледна точка изследователски интерес представляват 
следните аспекти на феномена електронно учене: влиянието на 
съществуващите политики – международна, национална и локална – и 
съпровождащото ги финансиране върху развитието на практиката на 
електронно учене; институционалните подходи към електронното учене; 
непредвидените последици от разпространението на технологиите със 
социо-културна природа, каквото например е разпространението на 
плагиатството, изискващи създаването на нови законодателни мерки10; 
влиянието на виртуалната комуникация върху създаването на нов тип 
социални общности и връзката на този феномен с ученето и пр. 

Казаното по-горе свидетелства както за актуалността, така и за 
интердисциплинарния характер на изследваната област – качеството на 
електронното учене. Именно то е в центъра на конференцията „Електронно, 
дистанционно ...или обучението на 21-ви век”.

Румяна Пейчева-Форсайт

9 Conole, G. and M. Oliver (eds), (2007), Contemporary perspectives in e-Learning research-themes, 
methods and impact on practice, Routledge, р. 14.
10 Conole, G. and M. Oliver (eds), (2007), Contemporary perspectives in e-Learning research-themes, 
methods and impact on practice, Routledge.
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Резюме. В настоящия кратък доклад е представен и обоснован 
един възможен начин за използването на електронни текстове в 
обучението по четене при изучаването на чужд език.

Ключови думи: чуждоезиково обучение, четене, електронни 
текстове 

1  Увод

Една от основните цели на обучението по чужд език е развитие на 
умението да се четат и разбират текстове. Прието е да се разграничават 
различни видове четене в зависимост от целта на дейността, начина, по 
който протича четенето, формата на текста, контекста на четене и др.  
Основно от методическа гледна точка е разграничаването на задълбочено 
четене, наричано още подробно, детайлно или изучаващо четене, при 
което цялата информация от текста е важна за читателя, и селективно, 
наричано още търсещо, сканиращо, ориентировъчно, или незадълбочено 
четене, т.е. четене, при което се търси определена част от информацията 
в текста. 

От гледна точка на носителя на информацията (медиума) се различават 
печатни и електронни текстове. Четенето на книги, списания, брошури 
и др. задава чрез формата си определена последователност на четенето. 
Четенето на електронни текстове (или на хипертекстове) дава възможност 
за нелинейно четене. 

Задълбоченото и селективното четене могат да се реализират както 
при четенето на хартия, така и при четенето на електронни текстове, но 
съотношението в използването им е различно. За традиционното четене на 
книга или друг печатен източник е по-характерно задълбоченото четене, 
докато при четенето на електронни текстове и при четенето онлайн често 
се използва селективното, ориентировъчно четене [1].
 

2  Задълбоченото четене

Цел при този вид четене е да се получи подробна информация по темата 
на текста, като това е дейност, надграждаща четенето за запознаване с 
основната информация в текста. Това е „внимателно” и „бавно” четене, 
което предполага запознаване и разбиране на цялата информация в текста, 
включително и на равнище подтекст, авторов замисъл и реторични елементи. 
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Задълбоченото четене изисква прилагане на следните умения: аналитично 
мислене, критическо мислене, умения за анализиране на формалната 
страна на текста (неговите граматични, лексикални и др. особености), 
умения за осъзнаване на подтекста, за откриване на интертекстуални и 
контекстуални характеристики и др. [2]. Този тип четене изисква повече 
вглъбяване в дейността, ангажира повече когнитивни ресурси и отнема 
по-дълго време от другите типове четене. 

Това е основният тип четене в  практиката на обучението по чужд език. 
Той се използва най-често и за работа в класната стая, и за домашно, и 
като средство за проверка на владеенето на езика. Почти всички форми 
на външно оценяване в българското средно училище (ДЗИ, външно 
оценяване след 8. клас в профилираните гимназии и др.), а също повечето 
приемни изпити във ВУЗ в България, проверяват именно уменията да се 
чете задълбочено и до степен осъзнаване и разбиране детайлите в текста. 

Уменията за задълбочено четене обикновено се асоциират с т.нар. 
опитен читател и се развиват постепенно у учениците. Тези умения са 
различни в родния и в чуждия език, макар да има влияние и пренос на 
определени стратегии за четене от родния език. Един опитен читател на 
родния си език развива по-бързо уменията си за четене на чуждия [2].  По 
настоящия учебен план задължителното изучаването на ЧЕ започва от 2. 
клас [3], т.е. в период, в който учениците все още не са овладели напълно 
уменията за задълбочено четене на родния си език, може да се каже, че 
тези умения се развиват почти едновременно или с малко отстояние във 
времето в родния и в чуждия език. Това „изравняване” в обучението по 
четене в двата езика е сравнително отскоро и тепърва предстои да се види 
какви ще резултатите от него.

3  Незадълбоченото четене

Селективното четене, което по своя характер е по-незадълбочено, 
повърхностно,  предполага умения за откриване само на тези елементи 
от информацията в текста, които са важни или необходими за читателя. 
То е особено характерно за четенето на електронни текстове, въпреки 
че и при традиционното четене от хартиен източник се среща: например 
преглеждането на страница от вестник или списание, търсенето на 
информация в справочник или учебник и други подобни дейности много 
наподобяват браузването, четенето „по диагонал” или преглеждането за 
намиране на конкретна информация или за най-общо запознаване със 
съдържанието. 

Селективното четене изисква различни когнитивни умения: то 
предполага умения за преминаване от по-дълга фаза на недълбоко 
внимание към кратко, но интензивно вникване в съдържанието; умения 
за синтезиране на елементи от информацията; умения за критическо 
оценяване на прочетеното и др. [1].

Разликите между задълбоченото и селективното четене не са много, 
но са съществени. На първо място, при задълбоченото четене имаме 
аналитичност, докато при незадълбоченото по-скоро се използват 
умения на синтезиране на информация. За първия тип е по-характерно 
критическото осмисляне, а за втория – критичното оценяване. 
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Задълбоченото четене протича линейно, незадълбоченото – нелинейно, 
бриколажно. Ако използваме метафорите на Леви-Строс за двата типа 
научно познание, то първият тип четящ е инженер, неговата цел е 
задълбоченото теоретично познание, докато вторият тип е „брикольор” 
– човек, който е „способен да изпълни множество разнообразни задачи” 
(multitasking) с помощта на подръчни средства, прехвърляйки се от 
една на друга, тъй както „отскача топката в билярда” [4]. Линейното и 
нелинейното движение при четенето водят и до различното възприемане 
на информацията: в единия случай имаме последователна обработка на 
информацията, в другия – паралелна. Читателят на електронни текстове е 
повече брикольор, той „лавира” от една част на информацията към друга.

Отношението към този тип невглъбено четене е по-скоро отрицателно; 
и в образователните среди, и в медиите е разпространено мнението, че 
четенето от екрана на монитора не може да се сравни в интелектуално 
отношение с четенето от хартиен източник (виж например придобилата 
голям отзвук, преведена и на български статия на Н. Кар „Прави ли ни 
Гугъл по-глупави”: „И онова, което мрежата изглежда върши, е, че тя оряз-
ва моята способност за концентрация и съзерцание. Мисълта ми сега очаква 
да поеме информацията по начина, по който мрежата я предоставя: като 
един бързо движещ се поток от частици. Някога аз бях гмуркач в морето 
от думи. Сега се нося по повърхността му като човек, който кара водни 
ски”[5]). За поддръжниците на тази теза сравнението между селективното 
четене, характерно за четенето онлайн, и четенето от хартиен източник, е 
като обед в „Макдоналдс” и в изискан гурме ресторант.

4  Възможни подходи в обучението по четене

От особеностите на двата типа четене (задълбочено и селективно); 
двата вида носители на информацията (електронен и хартиен), както и 
взаимоотношенията между четенето на роден и на чужд език са възможни  
няколко начина на ориентиране на обучението по четене в чуждоезиковото 
обучение в бъдеще. 

На първо място е възможно обучението по четене да запази 
традиционната си ориентация към задълбоченото четете като основна цел 
на обучението, а вторично както като важност, така и във времето да бъде 
обучението на селективно четене на електронни текстове. Задълбоченото 
четене би могло да остане водещо в обучението и оценяването, а другите 
видове четене да са вторични и се усвояват в зависимост от необходимостта 
и условията.

Против подобен подход са аргументи от когнитивен, социален и 
методически характер. Задълбоченото и търсещото четене са различни 
видове четене и уменията за тях са развиват по различен начин [6]. В 
живота са необходими и двата типа четене, следователно обучението 
трябва да е насочено както към уменията за задълбочено четене, така и 
към уменията за търсещо, селективно, незадълбочено четене.

Друга възможност е обучението на  задълбочено и незадълбочено четене 
да бъде балансирано. Изследване на Евробарометър показва, че 16% от 
българите използват чуждия език при четене онлайн, докато тези, които 
ползват езика, за да четат книги,  списания и др., са 14%, т.е. в реалния 
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живот те са приблизително равнопоставени в настоящия момент. Но 
мотивацията при изучаването на чужд език е все повече ориентирана към 
четенето онлайн: 10% от респондентите твърдят, че изучават чужд език с 
цел ползване на интернет (изследването е от 2005 година и би могло да се 
предположи, че интересът към онлайн четенето се увеличава) [7]. Това ни 
насочва към третия възможен подход, който ще обосновем по-подробно.

Селективното четене, характерно за четенето на електронни текстове, 
би трябвало да има водеща роля на началните етапи на изучаването на 
езика, когато все още владеенето му не е на достатъчно равнище. По-
високото равнище на владеене на езика, когато се увеличава лексикалният 
запас и  уменията за четене, дава по-добри възможности за обучение на 
задълбочено четене.

От тази гледна точка е целесъобразно селективното, незадълбочено 
четене да предхожда задълбоченото. Аргументите в полза на подобна 
организация на обучението по четене на чуждоезиковото обучение са 
следните. 

4.1  Автентичност

Селективното четене позволява използването на началния етап на 
обучението на автентични, неадаптирани текстове, които съответно да 
са с по-голям процент непозната лексика. При задълбоченото четене 
процентът на непозната лексика е прието да е около 5% от общия брой на 
думите, докато при повърхностното четене този процент може да достига 
до 15%, ако не включва ключови за текста думи [8]. Задълбоченото четене 
изисква адаптиране на текстовете особено на началния етап на изучаването 
на чужд език. А чрез използването на автентични неадаптирани текстове 
в обучението по четене учениците свикват да боравят с такива текстове, 
каквито ще им предложи реалният живот.

4.2  Повишаване равнището на разбиране на текста

Четенето електронни текстове дава много по-добри възможности за 
справяне с проблемите при разбирането на текста, каквито например са 
непознатите думи. При работа с хартиен източник съществуват няколко 
възможности за обяснение на лексиката: преди или след текста, в долната 
част на страницата във вид на бележки под линия или в поле, разположено 
на страницата встрани от текста. Всички тези начини имат един голям 
недостатък: след справка със значението на непознатата дума читателят 
трябва да се върне на мястото в текста, където е прекъснал четенето. Това 
означава да прочете отново някаква част от текста и да се ориентира в нея. 
Намирането на мястото, където е прекъснато четенето, и продължаването 
му е сложно умение, достъпно на опитния читател, а в началния етап 
изучаващите чужд език обикновено не са такива.

От тази гледна точка възможностите, които дава четенето на електронни 
текстове, за справка от лексикален, граматически, страноведски или друг 
характер без откъсване от самия текст, от мястото в текста, докъдето е 
стигнал процесът на четене, са изключително подходящи за обучение 
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по четене на чужд език. Единственото формално изискване е новата 
информация да не излиза в нов прозорец или подпрозорец, а да бъде 
показвана в рамките на същия (примерно във вид на падащо меню).

4.3  Обем на текста
 
Селективното четене на електронни текстове дава възможност за 
използване на по-дълги текстове. При задълбоченото четене в обучението 
ограничението за обема на текстовете идва от повечето време, необходимо 
за разбирането им.
 

4.4  Интертекстуалност и мултимодалност

Четенето на електронни текстове дава по-добри възможности за работа с 
няколко текста, както и за работа с информация от текстови и нетекстови 
характер с удобно превключване помежду им.
 

4.5  Многоезичност

Съвременният свят е многоезичен и цел на чуждоезиковото обучение 
е и общуването с различни езици и култури с умения за адекватно 
превключване на езиковия код. Особено важно от тази гледна точка ни се 
струва предимството на работата с текстове на различни езици: роден и 
чужд; два или повече чужди езици или роден и чужди езици.
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Резюме. Прилагането на конструктивисткия метод, коопера-
тивното учене, екипната дейност, ученето чрез действие, отвореното 
дистанционно обучение, проблемно базираното обучение и 
проектния метод в съчетание с възможностите на разнообразни Web 
2.0 инструменти и онлайн игри водят до промяна на отношението 
на учениците към ученето и повишава техния интерес към работата 
в час. Статията разглежда конкретни примери за използване на ИКТ 
в средното образование на базата на опита от няколко европейски 
проекти, които си поставят за цел да се повиши мотивацията на 
учениците към различните учебни предмети в училище.

Ключови думи: средно образование, ИКТ, Web 2.0, учене, 
мотивация 

1  Въведение

Основната мисия на съвременното българско училище е „децата и младите 
хора в съвременното демократично общество да придобиват нагласата, 
знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се 
трудят и проявяват високо гражданско съзнание” [1]. Класната стая на XXI 
век се променя динамично. Живеем в информационно общество, в което 
постоянно нараства дигиталната грамотност и поради това е необходимо 
да се прилагат новите информационни и комуникационни технологии 
(ИКТ) за педагогически цели във всяка учебна дейност, като по този начин 
се стимулира използването на световната мрежа (World Wide Web). В нея 
има невероятно богатство от дигитални ресурси и инструменти, които 
чакат да бъдат приложени в училище.

Използването на новите технологии в средното образование разкрива 
големи възможности по отношение мотивирането на учениците да учат по-
активно, а също така подпомага в значителна степен дейността на учителя 
с нови инструменти и ресурси. Ученикът има усещането, че училището до 
голяма степен се доближава до онези средства, с които той е свикнал да 
работи или да се забавлява в своето ежедневие.

В следващите страници ще се постарая да споделя опита, който натрупах 
през последните четири години като участник в няколко европейски 
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проекта1, които имаха и имат (някои от проектите продължават) за цел чрез 
интегриране на ИКТ в образователния процес да повишат мотивацията и 
интереса на учениците към изучаването на чужди езици, хуманитарни и 
природонаучни учебни дисциплини.

2  Социалният софтуер
 

Днес все повече навлиза в употреба и се говори не просто за Web 1.0, а за Web 
2.0 или т. нар. „социален софтуер”. Разнообразието от Web 2.0 инструменти 
като уики, блогове и сайтове за създаване на социални мрежи (Facebook, 
Myspace) или за споделяне на различни по вид материали (Flickr, You-
tube) безспорно крият невероятен потенциал за съвместно конструиране 
на познания. Възниква въпросът защо не се използват тези нови средства 
с образователна цел? Още повече че много учители днес вече разполагат 
със собствен сайт или споделят в интернет различни документи, но го 
правят, водени по-скоро от принципите на Web 1.0, т.е. те ги използват като 
традиционните медии, където създателят на съдържанието притежава и 
контролира неговото разпространение. В подобна система, която отразява 
обичайния модел за европейските общества, отношението към знанието 
се подчинява на принципа „отгоре надолу”, а в случая с училището – от 
учителя към учениците.

Това, което днес наричаме Web 2.0, разбива традиционната рамка за 
монопол върху образа и мисълта и вероятно по тази причина мнозина се 
опасяват да го използват пълноценно за целите на образованието. Web 2.0 
позволява на всички, независимо от техните технологични компетентности, 
да създават, да произвеждат, да говорят, да разпространяват и да стават 
част от една по-голяма виртуална общност. В още по-революционен 
смисъл Web 2.0 позволява на използващите го съвместно да създават, да 
произвеждат, да говорят, да разпространяват и т. н.

Философията на редица европейски проекти, реализирани през 
последното десетилетие, се стреми да се съобрази с променените условия 
за използване на ИКТ от младите хора в тяхното ежедневие. Така се стига 
до извода, че е необходимо методите на обучение да бъдат променени така, 
че те да отчитат динамиката на обучение на днешните ученици.

3  Игрите на алтернативна реалност и изучаването на 
чужди езици

Използването на игри в чуждоезиковото обучение не е новост и те по 
безспорен начин спомагат за нарастване интереса на учениците към 
1 Департаментът за информация и усъвършенстване към СУ „Св. Кл. Охридски” бе партньор в 
следните европейски проекти по програма Коменски: ARGuing for multilingual education in Web 
2.0 (Използване на Уеб 2.0 софтуер за насърчаване на многоезичието) (2007-2009); Bridging In-
sula Europae. Enhancing Pupils’ Motivation by Developing European Dimension of Learning and the 
Use of ICT (Засилване мотивацията на учениците чрез развиване на европейското измерение 
на учебния процес и използването на ИКТ) (2007-2009); EUCLIDES. Enhancing the Use of Co-
operative Learning to Increase Development of Science studies (Засилване на използването на 
кооперативно учене за развитие обучението по естествени и природнонаучни дисциплини в 
училище) (2007-2009). В момента ДИУУ работи също така и по следните проекти: European 
Resource Centre for Web2.0 Education - Web2.0 ERC (2009–2011) и European CLIL Resource Cen-
tre for Web2.0 Education – Е-CLIL (2009-2012).
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изучавания чужд език. През последните две десетилетия обаче един нов 
тип игри си проби път – компютърните игри. В стремежа да се преодолее 
голямата разлика между това, което предлага училището и източниците на 
забавление, информация и комуникация, до които учениците имат достъп, 
педагози и учители започнаха да търсят подходящи начини за включване 
в клас на последни варианти от този тип игри. Компютърните игри имат 
както привърженици, така и противници на тяхното използване в училище. 
От 2002 г. е въведен в обръщение терминът „сериозни игри”, за да се 
отбележи началото на инициативата за използване на сериозните игри 
по идея на Дейвид Режески [2]. В действителност ИКТ и уеб-базираните 
дейности дават възможност на учениците не само да упражнят своите 
езикови компетентности, но също така компютърната им грамотност, 
а и широк спектър от други умения за живот [3]. Това им позволява да 
работят в автентична комуникативна ситуация и се създават условия те 
да изпробват наученото и да изграждат нови знания в сътрудничество със 
съучениците си [4].

Проектът ARGuing for multilingual education in Web 2.02 имаше за цел 
да разработи друг вид игра – Игра на алтернативната реалност (Alternate 
Reality Game – ARG) „Вавилонската кула” с амбицията да се стимулира 
интереса на 14-16-годишни ученици към изучаването на разнообразни 
чужди езици. Игрите на алтернативната реалност (ИАР) или „имерсивните 
игри” са смес от онлайн наратив и разрешаване на проблем, като сюжетът 
постепенно се разкрива чрез поредица от различни мултимедийни 
средства (например уебсайтове, инстантни съобщения като ICQ, Skype 
или MSM Messenger, текстови съобщения по телефона (SMS), съобщения 
по електронната поща, а в някои случаи дори реклами по телевизията или 
във вестниците, както и телефонни позвънявания). Централно значение за 
развитието на ИАР има кукловодът (puppetmaster), който едновременно 
се явява съюзник и противник за играещите. Той създава препятствия и 
предоставя ресурси за тяхното преодоляване в хода на играта. Основен 
момент при разрешаване на проблема, заложен в игровия сюжет, се оказват 
сътрудничеството и екипната работа [5]. Играчите трябва да работят 
заедно, за да открият решение на поставените проблеми (ребуси) и в 
крайна сметка да спечелят играта. Другият интересен фактор, който влияе 
върху обучението, е, че участниците в ИАР създават социална мрежа. По 
този начин ИАР не е единствено форма на компютърна игра, но и води до 
изграждане на социална мрежа. Този вид игри се използват предимно с 
комерсиална или рекламна цел.

Разработената от проектния екип ИАР „Вавилонската кула” е 
предназначена за средното образование и по-точно към мотивиране на 
учениците да изучават повече чужди езици в училище (втори и следващи) 
[6]. Дидактическото съдържание и педагогическите стратегии за работа 
с него бяха включени в онлайн обучителна платформа (LMS), в случая 
модифициран вариант на Moodle. Допирните точки при използването 
на ИАР и обучението по чужди езици са в посока учене чрез правене и 
проблемно базираното обучение. В този смисъл поредицата от различни 
задачи за разрешаване (quest), които бяха разработени, за да подпомагат 

2 Допълнителна информация за проекта може да се получи на http://arg.paisley.ac.uk/ и на сайта 
на ДИУУ www.diuu.bg.
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развитието на сюжетната линия на играта, се доближават до формата на 
широко използваните Webquests [7]. Една от целите на чуждоезиковото 
обучение в средното училище е да се формира и развие междукултурна 
компетентност у обучаемите, които да са чувствителни към културните 
разлики, да могат по-скоро да оценят, отколкото да отхвърлят непознатото 
[8]. Именно поради тази причина разработените за ИАР задачи и 
дейности залагат на изграждане на „многоезична” компетентност, която 
в теоретичен план почива върху една нова научна дисциплина в областта 
на езиците − междуезиковото разбиране (intercomprehension) [9]. За 
да се улесни работата на учителите по чужди езици, които участваха в 
експерименталната фаза на проекта и изпробваха играта със своите 
ученици, се създаде и специален обучителен модул за тях. В него се 
представи технологичната и теоретичната страна на разработената ИАР 
за целите на чуждоезиковото обучение [10]. 

При оценяване на своето участие в играта 82% от учениците посочват, 
че са се забавлявали с включването си в ИАР и ученето на чужди езици, а 
за 76% от тях играта ги е мотивирала да използват чужди езици. Интересни 
са резултатите и на въпроса дали искат по-често да има подобно съчетание 
между ИКТ и чуждоезиково обучение. 92 % от анкетираните отговарят на 
този въпрос положително, което отчита високия интерес на младите хора 
към подобен тип организация на учебния процес [11].

4  Отворено дистанционно обучение

Следващите два европейски проекта Bridging Insula Europae3 и EUCLIDES4 
имаха за цел да се разработят и да предложат ефективни методически 
инструменти за повишаване качеството в европейското образователно 
пространство. При работата експертите от двата екипа взеха пред вид 
такива модерни педагогически идеи като:

кооперативно учене;• 
прилагане на конструктивисткия метод; • 
екипна дейност; • 
проблемно и проектно базирано обучение;• 
отворено дистанционно обучение;• 
учене чрез действие.• 

Всички тези подходи и методи се разглеждат в контекста на използването 
в учебния процес на съвременни ИКТ. В крайна сметка и чрез двата 
проекта се очаква както да се развият творчеството, самостоятелността 
и мотивацията на учениците (15-19 години) към хуманитарните и 
природните науки, така и да се повишат професионалната компетентност 
и квалификацията на учителите.

Проектите преминаха през три етапа със съответните специфични 
дейности [12]. При Bridging Insula Europae първият етап се фокусира върху 
научно изследване на методологията, която лежи в основата на активното 
учене и по-специално обучението чрез действие и кооперативното 
3 Допълнителна информация за проекта може да се получи на http://www.edu-projects.eu/  
BridgingIe/index.asp и на сайта на ДИУУ www.diuu.bg.
4 Допълнителна информация за проекта може да се получи на http://www.edu-projects.eu/eu-
clides/index.asp и на сайта на ДИУУ www.diuu.bg.
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учене. Дейностите включваха също така теми, свързани с развитието на 
образователна среда за отворено дистанционно обучение (ОДО), базирано 
на ИКТ. Вторият етап бе ориентиран към учителите и по-специално върху 
реализацията на онлайн електронно ръководство, като се имаха пред вид 
някои ключови проблеми:

да се осъвременят уменията на учителите по отношение на • 
новите комуникационни технологии, за да им се предложат 
компетенциите, от които те се нуждаят не само за изпълнение на 
експерименталната фаза на проекта, но и да бъдат независими в 
бъдеще при използването на ИКТ и да не се затрудняват от бързото 
технологично обновяване;
достъп, проучване отвътре на ученическия „свят“, за да се разбере и • 
говори на техния „език“ и така да се разберат по-добре проблемите 
на младите хора.

По време на третия етап дейностите бяха съсредоточени върху 
изпробване на дидактическия модел и на методологията с класовете в 
училищата, включени в проекта. Ролята на учениците в проекта беше не 
просто да бъдат обект на експеримент, а да се включват активно и да се 
въвлекат в изграждането на учебни програми, които проектът целеше да 
реализира, а именно:

Да бъдеш европеец означава да помниш....•  – познания за историята 
на европейската интеграция;
Да бъдеш европеец означава...•  – познания за европейското 
гражданско образование;
Да бъдеш европеец означава да разказваш...•  – познания за 
европейската литература и култура.

Освен това бе разработено и помагало за учители, което подпомага 
прилагането на кооперативното и отвореното дистанционно обучение по 
обществените учебни предмети.

По време на експерименталния етап учениците бяха разпределени на 
малки групи и имаха следните основни задачи:

да реализират свой принос към съдържанието на учебната • 
програма;
да развият и опишат своята национална идентичност;• 
да подберат най-подходящата според тях форма за представяне • 
продуктите от своята работа (мултимедийна презентация, 
видеофилм, фотоалбум и пр.).

Дейностите се провеждаха в онлайн образователна среда и учениците 
бяха свободни да си сътрудничат с европейските си връстници по проекта 
и да изберат начина и средствата, които предпочитат за изпълнение на 
задачата си.

От своя страна всеки партньор в Bridging Insula Europae разработи 
учебна програма в резултат на експерименталната фаза. Учебната програма 
Европеецът на XXI в., която е разработена от екипа на ДИУУ, е на модулен 
принцип и има интердисциплинарен характер.

Първият етап на проекта EUCLIDES включваше научно изследване на 
методологията за приложение на проблемнобазираното обучение (ПБО), 
планиране на онлайн образователна среда, реализация на софтуер в 
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областта на природните учебни предмети, както и обучение на учителите, 
участващи в експерименталната работа. През втория етап се проведе 
експериментална работа в пилотните училища за разработване с активното 
участие на учениците на електронни учебни програми:

„Екология – решаване на проблемите, произтичащи от промените • 
в климата“;
„Природни науки – анализ на тенденциите, свързани с природните • 
ресурси“.

Третият етап предвиждаше подготовка на ръководство за учителите, за 
да се улеснят при използването на метода за ПБО в областта на природните 
учебни предмети. 

В резултат от експерименталната фаза на EUCLIDES всеки от 
партньорите разработи своя програма по изследваната тематика. Екипът 
на ДИУУ се включи с учебната програма Промени в климата и природни 
ресурси, която се отличава с интердисциплинарност и възможности за 
модулно приложение по различни учебни предмети.

Заключителен елемент от експерименталната работа беше оценката на 
извършеното чрез подготовката на въпросници както за учениците, така и 
за учителите. От проведените анкети става ясно, че в резултат от активната 
си ангажираност в експерименталната работа се е развил интересът на 
учениците към природните науки и се е повишило нивото на техните 
знания и компетентности, в частност в областта на екологията. Наред с 
това се е подобрило педагогическото майсторство на учителите в сферата 
на обучението по природните учебни предмети.

5  Web 2.0 ресурсни центрове

Очевидно е, че голямото разнообразие от Web 2.0 инструменти поставя 
редица предизвикателства за тяхното пълноценно използване от страна на 
учителите. Един от пътищата за разрешаване на този проблем е създаването 
на ресурсни центрове, които да предоставят не просто набор от средства 
за работа, но и педагогически и методически насоки за тяхната употреба. 
Подобна цел си поставят и следните два проекта, които в момента навлизат 
в решителна фаза от своето развитие: European Resource Centre for Web2.0 
Education – Web2.0 ERC5 и European CLIL Resource Centre for Web2.0 Edu-
cation – Е-CLIL6. 

Двата проекта се стремят да откроят педагогическата стойност на 
широкия спектър от Web 2.0 инструменти в образователна среда. По-
специално вторият проект е насочен към изучаването на учебни предмети 
на чужд език, което не е новост за българската образователна традиция 
[13]. Новаторският компонент се дължи по-скоро към използване на 
подхода CLIL/EMILE в началния етап на училището. По такъв начин се 
цели повишаване качеството на чуждоезиковото обучение не просто с 
прилагане на нов метод, а и с използване на новите технологии.
Всъщност и двата ресурсни центъра имат желанието да осигурят в 
максимална степен учителите откъм разнообразни Web 2.0 инструменти, 
ръководства за учители и дидактически материали, разработени за 
5 Допълнителна информация за проекта може да се получи на http://www.web20erc.eu.
6 Допълнителна информация за проекта може да се получи на http://e-clil.uws.ac.uk/.
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учениците. Това предполага задълбочено търсене и анализ на обширна 
литература, посветена на Web 2.0 и образованието. Този анализ дава 
основание на педагози и изследователи да твърдят, че днес вече се 
ръководим от принципите на т. нар. Педагогика 2.0, които се откриват по 
линия на:

Съвместно обучение (Collaborative learning);• 
Работа в мрежа и колективна интелигентност; • 
Учащите се като създатели на учебно съдържание;• 
Автентично учене;• 
Повсеместно и учене през целия живот;• 
„Смесено обучение” (Blended learning);• 
Отваряне на класната стая към по-широка общност.• 

Стремежът на центъра е създаване на набор от методически насоки за 
учителите по отношение на всеки инструмент и неговия образователен 
потенциал. Това се предвижда да стане във всяка една от страните 
участнички по проектите чрез пилотиране в училища с ученици и учители. 
В момента и по двата проекта сме на етап разработване на платформа за 
отворено дистанционно обучение, съобразена с конкретните проектни 
цели. И в двата случая ще се разработи и проведе специално обучение 
за учителите, които ще се включат в пилотирането. При Web 2.0 ERC се 
предвижда обучителният модул да включва учители от всички етапи и 
степени на средното образование, както и по повечето учебни предмети. 
Важна част от този модул се планира да бъде как учителите сами да създават 
задачи и дейности, като използват Web 2.0 инструменти (например блог, 
Youtube или Delicious) за своите часове и да ги използват с ученици.

По проекта Е-CLIL, след сериозен и задълбочен анализ на учебните 
програми от начален етап в страните участнички, се откриха общи за 
всички теми. Така се достигна на първо време до решението да се изготвят 
оригинално разработени материали за 9-10-годишни ученици, като те 
няма да бъдат само на английски език. Ще бъдат застъпени френски и 
немски език. Предвидено е разработване на обучителен модул за учители 
от начален етап, който да улесни тяхната дейност и работата на учениците 
[14]. 

Една от основните трудности е, че при разработването на всички 
ресурси те трябва да бъдат съобразени със спецификата на малките 
ученици, нивото им на владеене на целевия чужд език, както и останалите 
им умения. Преди мащабното пилотиране екипът от експерти е запланувал 
и едно предварително апробиране на изработените проектни материали, в 
което ще участват и български училища.

6  Заключение

Днес все повече педагози са склонни да се съгласят с мнението на Марк 
Пренски за разменените роли на ученици и учители, както и за техните 
нови взаимоотношения във и извън класната стая [15]. В информационното 
общество, където технологиите се развиват изключително бързо, 
положението в училище се мени драстично и учениците (“digital natives”) 
не са доволни, когато им преподават учители, които в техните очи са “digi-
tal immigrants”. Така че ако искаме образованието на XXI век да отговаря 
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на напредъка на технологиите, то трябва да се предприемат решителни 
стъпки към актуализация на учебното съдържание и дигиталната 
компетентност на учителите.
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Резюме. Интернет технологиите като вид дистанционни 
образователни технологии предоставят различни възможности 
за използване на учебни физични експерименти в обучението 
по физика, особено в университетските електронни курсове. 
Съвременните теоретични основи на електронното обучение 
се определят предимно от конструктивизма като философия 
на образованието. На тази база в доклада се разглеждат някои 
възможности за интегриране на интернет технологии в дизайна 
на някои университетски курсове в обучението по физика, като 
вниманието е насочено към използване на физични експерименти в 
съчетание с други методи на научното познание.

Ключови думи: електронно обучение, интернет технологии, 
методологични знания, физични “remote” експерименти 

1  Въведение

Науката като особен вид човешка дейност е насочена към създаване 
и развитие на обективни знания за света.Тези знания първоначално 
включват различни факти, които се систематизират и се подлагат на 
критичен анализ, следва синтез на тези знания и тяхното обобщение с 
цел обяснение на различни явления и откриване на конкретни причинно-
следствени връзки  и съставяне на прогнози за бъдещи събития. Заедно 
с философията на науката в исторически план се развиват философия 
на историята, философия на религията, философия на образованието, 
философия на техниката и технологията, философия на културата и други. 
Методологията на дадена наука е тясно свързана както с философията, 
така и с конкретната наука и затова е трудно да се даде еднозначен отговор 
на въпроса „Що е методология?”. От една страна, тя се разглежда като 
дял от епистемологията и философията на науката. От друга страна, тя се 
определя се по различен начин в своите равнища на развитие, поради което 
* Този доклад е изготвен с частичната финансова подкрепа на Фонд „Научни изследвания” по 
проект № INZO1/0111.
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има различни дефиниции за нея в тесен или в по-широк смисъл. За целите 
на нашето изследване ние се спряхме на определението за методология 
в следния смисъл: „наука (учение) за организацията и структурирането 
на научното знание и методите на научно познание, неговите принципи 
и свързаните с това фундаментални взаимоотношения между теория и 
метод, универсално твърдение и закон, детерминизъм и случайност, както и 
следващите от това разрешения, допускания и ограничения както за самото 
познание чрез изследване, така и за следващата от него практика”[1]. На 
базата на това определение се ориентираме към методологичните аспекти 
за интегриране на образователните технологии в обучението по физика.

При изследване на проблеми в областта на възпитанието, обучението 
и образованието се използват различни научни подходи като системно-
структурен, структурно-функционален, синергетичен, феноменологичен и 
други. В нашите изследвания даваме приоритет на системно-структурния 
и структурно-функционалния подход поради естеството на изследваните 
проблеми в областта на дидактика на физиката. В зависимост от приетата 
философия на образованието и разбирането на образованието като процес 
в научната литература се разглеждат различно ориентирани подходи към 
образованието. 

Нашето внимание е насочено към компетентностния подход, който 
е тясно свързан с определяне на резултатите от обучението по физика. 
Този подход означава „постепенно преориентиране на традиционната 
образователна парадигма за преподаване на знания, формиране на умения и 
навици към създаване на условия за овладяване на комплекс от компетенции, 
осигуряващи потенциал и способности на випускниците за устойчива 
и ефективна жизнедейност в условията на съвременното усложнено 
социално-политическо, пазарно и информационно пространство” [1]. 
Основните понятия в него са компетентност и компетенция. 

Компетентностният подход е тясно свързан с образователните 
технологии, които имат за цел да улеснят образованието и да повишат 
неговата ефективност. Сред основните признаци за тези технологии може 
да посочим: специфичната организация на процеса на обучение, цели 
и съдържание на обучението, методи и средства на обучение, методи и 
средства за диагностика и контрол на обучението, резултати от обучението. 
Важно изискване е тези технологии да бъдат описвани на педагогически 
или дидактически език.

 Според класификацията по даден признак се разграничават няколко 
вида образователни технологии, сред които: технология на поетапно 
формиране на умствени действия по теорията на Галперин, технология 
на проблемно обучение, технология на модулно обучение, технология на 
компютърно-базирано обучение и други. В учебния процес се използват 
педагогически технологии, за които съществуват различни дефиниции. 
Интерес за нас представлява педагогическата технология, определена 
като вид социална технология, която „преработва, модифицира, моделира, 
конструира едни и други теории, принципи, подходи и методи, интегрира 
знания от различни области на науката и практиката, за да осигури 
оптимално ефективно решаване на образователни и възпитателни цели” 
(Петров, П.М. Атанасова, 2001) [1].

Бързото развитие на съвременните информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) и масовото им разпространение в различни области на 
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нашия живот доведе до коренна промяна на информационната среда и до 
възникване и развитие на т. нар. „информационно общество”. В условията 
на такова общество естествено се появяват различни хипотези и прогнози 
за характера на образованието, за създаване на нови образователни 
парадигми, за предимствата и недостатъците при интегриране на ИКТ 
в процесите на преподаване, учене и педагогическо взаимодействие в 
учебно-възпитателния процес в различните видове учебни заведения.

Огромният обем информация и технологиите за нейното съхраняване, 
обработване, предаване и разпространение предизвикват нови 
проблеми, свързани както с търсене на по-ефективни методи и начини за 
трансформиране и усвояване на необходимата информация от обучаемите, 
така и с развитие и използване на различни модели на обучение, които 
да реализират потенциалните възможности на ИКТ в сферата на 
образованието.

Информационните и комуникационни технологии създават много добри 
условия за масовизиране на образованието чрез т.нар. дистанционно 
образование. В него основна роля играят образователните технологии. 
Характерните особености на този вид технологии са подробно разгледани 
в трите модула на университетския курс „Образователни информационни 
технологии” [2]. Поетапното развитие на образователните технологии 
включва следните видове: подражателни, словесни, хартиено-печатни, 
аудиовизуални и компютърно базирани технологии. По принцип 
технологиите трябва да са гъвкави, да имат динамичен характер, да са 
многовариантни, съвместими, взаимно да се допълват, но особено важно 
е да бъдат личностно ориентирани. Сред структурните елементи на една 
образователна технология се отличават образователната парадигма, 
методите на обучение, средствата за обучение, формите на обучение, 
учебното съдържание и др.

Методологичните аспекти на интегриране на ИКТ в образователен 
контекст способстват за създаване и развитие на нова методология 
на обучението, която успешно навлиза в педагогическата практика на 
различните видове учебни заведения, в различните степени на образование 
и съответните етапи на образование. Съществено преимущество и 
особеност на тази методология са възможностите за провеждане на 
обучение на разстояние, т.е. между преподавателя и обучаемия може 
да съществува дистанция. Такъв вид обучение е прието да се нарича 
дистанционно, а технологиите в него – дистанционни образователни 
технологии. Съществува много и разнообразна литература по тези 
въпроси, както и различни мнения и определения за отделните понятия в 
тези технологии. 

Една от дефинициите за дистанционно обучение, която ние приемаме 
и използваме в нашите изследвания, е: „Дистанционното обучение е 
синтезирана, интегрална, хуманитарна форма на обучение, базираща се 
на използване на широк спектър на традиционни и нови информационни 
технологии и техническите им средства, които се използват за доставянето 
на учебния материал, за неговото самостоятелно изучаване, за организиране 
на диалога между преподавателя и обучаемите, когато процесът на 
обучение не е критичен към тяхното разположение в пространството и 
времето, а също така и към конкретното учебно заведение” [3]. 

Процесът на обучение протича в специфична педагогическа система, 



32 32 В. Димитрова, Ф. Лустиг

чийто основни елементи са дидактическите цели, учебното съдържание, 
методите на обучение и нагледните средства, методите за контрол и оценка 
на усвоените знания и умения, различните организационни форми. Тези 
структурни елементи е необходимо да присъстват и при проектирането и 
реализирането на различните дизайни на курсове и съответните материали 
в тях, които се използват в дистанционното обучение. Основните 
дистанционни образователни технологии [3], намиращи приложение в 
този вид обучение, са:

кейс-технология;• 
интернет технология;• 
телекомукационна технология.• 

Комплексните кейс-технологии са основани на самостоятелно изучаване 
на различни учебно-методически материали (печатни и електронни), 
които се предоставят под форма на кейс на обучаемите, като съществена 
роля имат присъствените занятия, в които особено внимание се отделя 
на активната работа на обучаемите в групата със специално подготвени 
преподаватели.

Интернет технологиите (компютърни технологии в мрежа) се 
характеризират с разнообразното и широко използване на компютърно 
обучаващи програми и електронни учебници, до които обучаемите имат 
достъп чрез интернет или локални (интернет) компютърни мрежи. Ролята 
на присъствените занятия тук е съществено намалена.

Телекомуникационните технологии са базирани на телевизионни мрежи 
и спътникови канали за предаване на данните, в основата на които е заложен 
модулният принцип, според който учебните дисциплини са разделени на 
затворени блокове, в които са предвидени контролни мероприятия.Във 
всички учебни центрове се използва еднаква образователна технология, а 
за отделните дисциплини са разработени съответни стандарти.

Всяка една от посочените по-горе технологии има своите особености 
и характеристики. Тези технологии намират широко приложение при 
проектирането и реализацията на различни учебни курсове, използвани 
при обучението в университетска среда [3].

Една разновидност на дистанционното обучение е електронното 
обучениe [4]. Трябва да отбележим, че в англоезичната литература се 
използва терминът e-learning (електронно учене), докато у нас се превежда 
като електронно обучение и затова често пъти се пише електронно учене/
обучение. В широк смисъл под електронно обучение разбираме обучение, 
в което се използват информационни и комуникационни технологии. 

„Съвременните изследвания показват недвусмислено, че доминираща в 
световен мащаб теоретико-методологическа платформа на електронното 
обучение и учене е конструктивизмът с неговите многообразни теоретични 
разновидности и техните практически въплъщения. (…) Трябва да 
отбележим, че връзките между конструктивизма и електронното учене/
обучение (тяхното описание, изследване, обясняване и конструиране) 
са динамични и променящи се. Проследяването им в исторически 
план насочва към заключението за взаимното им влияние в две посоки 
– обогатяване и коригиране. От една страна, развитието на идеите и 
разновидностите на конструктивизма са вдъхновение за конструирането 
на нови подходи към дизайна на електронното обучение и учене, а от друга 
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страна, с появата и развитието на нови технологии, практики и модели на 
тяхното интегриране в образователен контекст се обогатява и прецизира 
теорията на конструктивизма” [5].

В настоящата работа, като се отчитат някои общотеоретични положения 
за връзките между конструктивизма и електронното обучение, се 
проследяват някои възможности за използване на интернет технологиите в 
обучението по физика в университетска среда, и по-конкретно, за мястото 
и ролята на учебния физичен експеримент при усвояване от студентите на 
знания за различните методи на обучение и методи на научно познание и 
развитие на умения за прилагане на тези методи в обучението по физика.

2  Конструктивисткият подход в обучението по физика 

Известно е съществуването на няколко парадигми на учене, които оказват 
своето влияние както върху дизайна на отделните информационни 
образователни технологии, така и върху дизайна на обучението като цяло. 
Тези парадигми определят начините за интегриране на технологиите 
в образованието и подходите за дизайн на електронни курсове. В 
съвременното образование съществено място заема парадигмата, в 
която конструктивизмът се разглежда като философия на образованието. 
„Пет са основните теми, показващи разнообразието на теориите, 
поддържащи конструктивизма. Тези теми са: (1) човекът като активен 
агент; (2) целенасоченост; (3) самостоятелност; (4) социално-символична 
свързаност; (5) развитие на живота.

С различен език и терминологични предпочитания конструктивистите 
предполагат, че тези теми са диалектически свързани в потока на човешкото 
развитие като сложно самоуправление на отношения” [6].

По отношение на обучението, може да се обобщи, че “The Constructivist 
Learning Model (CLM) – конструктивисткият модел на учене се основава 
на теорията, че хората се учат най-добре чрез активно изграждане 
на собствените си знания. (…) В CLM се вярва, че знанието е лично и 
контекстуално. От това следва, че:

познанията не могат да се предават от човек на човек пряко;• 
обучаемият ще изгради свои собствени знания с помощта на • 
собствения си опит;
познанията на всеки човек са уникални;• 
познанията се потвърждават чрез социалното взаимодействие и • 
приложението им в реалния свят.

Фазите на конструктивисткото учене са най-малко три:
изясняване на съществуващите знания (стъпка 1);• 
определяне, приемане и разбиране на новата информация (стъпка 2);• 
утвърждаване и използване на новите знания (стъпка 3).”• 

Стратегиите за стъпка едно са: интервюта, групови дискусии, 
класификации, създаване на семантични карти, брейнсторминг, коменти-
ране на събития, несъответстващи на формалната логика. Стратегиите за 
стъпка две са: взаимно планиране, групови дискусии, дейности с лични 
обяснения и лична философия, аналогия. Стратегиите за стъпка три са: 
приложение на новите знания, социални взаимодействия и кооперирано 
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учене, изграждане и използване на модели, експериментиране, интеграция 
на знания, създаване на реални тематични области” [6].

При проектирането и реализацията на електронните курсове трябва да 
се отчитат и основни принципи на обучение в конструктивизма [6] като:

Обучението е социална дейност;• 
Ученето е контекстуално, ние не се учим от изолирани факти и • 
теории;
Не е възможно да се усвоят нови знания, без да се използва някаква • 
структура, разработена от предишни знания и конструкции;
Мотивацията е ключов момент в обучението;• 
Осигуряване на време за изследване и ангажиране;• 
Оценяването да е част от обучението.• 

Необходимо е да се отбележат и някои съществени критики на 
конструктивизма [6] като: 

Използването на трудовете на Виготски и Пиаже и тяхното тълкуване • 
често пъти е повърхностно;
При конструиране на новите знания съществено значение имат • 
усвоените преди това знания и умения на обучаемите. Ако обаче тези 
предварителни знания са грешни, то има опасност новото знание да се 
изгради в погрешна насока и да се конструира погрешно схващане;
Изискванията за „откриване” и „изграждане на нови знания” са • 
неясни, често пъти неуправляеми; 
Когато обучаемите са поставени в ситуация да преоткриват новото • 
знание, те могат да го открият, но не винаги могат да го използват в 
по-нататъшната си дейност;
При използване на работа в екип или групова работа в процеса на • 
обучение има опасност по-активните и комуникативни обучаеми да 
доминират в оформянето на общото заключение;
Инструментите за контрол и оценка са несигурни и често пъти • 
субективни.

В обучението на студенти – бъдещи учители по физика, конструктивист-
кият подход може да бъде използван в различни насоки. Интерес предста-
влява приложението му при формирането и развитието на процесуални 
умения и научни процесуални умения [7]. Първите се явяват база за изготвя-
не на образователни документи, в това число и образователни стандарти. 
Примери за такива умения са: умения за комуникация, за използване на 
ИКТ, за работа в екип, за решаване на проблеми, за интерпретиране на 
резултати и други. Вторите се характеризират със своята конкретизация 
в зависимост от характера на научното съдържание. И двата вида умения 
имат отношение към основните направления в науката, които определят: 
съдържанието на науката по отношение на научните знания, методите на 
науката и научните отношения. 

„Научните процесуални умения се класифицират като основни и 
интегрирани. Тези умения могат да бъдат придобити и усъвършенствани 
чрез извършване на редица дейности (наблюдение на демонстрационен 
експеримент,  лабораторни експериментални упражнения,  работа с текст 
и графика и др.), които са включени в учебното съдържание по природни 
науки. В методичната литература са описани шест основни процесуални 
научни умения”. Тези умения са [7]:
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Наблюдение;• 
Класифициране;• 
Измерване;• 
Заключение;• 
Прогнозиране;• 
Комуникация.• 

Интегрираните научни процесуални умения са [7]:
Формулиране на хипотеза;• 
Откриване на променливите величини; • 
Описание на отношенията между променливите величини; • 
Описание на експеримента;• 
Провеждане на експеримент;• 
Събиране на данни;• 
Организиране на данните в таблица или графика;• 
Анализиране на данните от изследването;• 
Определяне на причинно-следствени връзки;• 
Конструиране на модели.• 

Посочените научни процесуални умения могат да бъдат успешно 
формирани и развивани чрез интегриране на образователни информационни 
технологии в електронното обучение по физика чрез включването им в 
дизайна на съответните електронни курсове.

3  Електронното обучение по физика

В последните десетилетия на ХХ век в педагогическите изследвания беше 
натрупан богат опит за създаване на нови образователни технологии, в 
това число и образователните информационни технологии. 

Възникването на електронното обучение /Е-learning/ е тясно свързано 
с бързото развитие на ИКТ. Електронното обучение се разглежда като 
система от методи, техники и технологии за организиране и представяне 
на различни обекти чрез ИКТ. Съществено място и особена роля в 
електронното обучение заема дизайнът на ектронния курс [8]. 

Базираното в интернет обучение позволява целият учебен процес 
да се автоматизира чрез използване на различни видове образователни 
информационни технологии. Създадените електронни учебници и пособия  
позволяват използването на различни  методи и похвати за визуализиране 
на научната и учебна информация. Предимствата и недостатъците на този 
вид обучение са систематизирани в редица литературни източници.

Една интегративна образователна технология, характерна със своята 
универсалност, е модулното обучение. То се ползва с голяма популярност в 
редица страни, но се прилага предимно във ВУЗ. В основата на модулното 
обучение лежи модулната програма, изградена от отделни модули, 
качеството на които влияе в значителна степен върху ефективността на 
обучението.

 При изграждането на един учебен модул се определят целите на 
отделните теми в модула, а подборът на учебното съдържание се определя 
от дидактическите цели на модула в съответствие с целите на учебната 
програма, определя се и последователността на изучаване на темите, така 
че да се осигури цялостност и завършеност на модула.
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На базата на дидактическите цели в даден модул се определят неговите 
учебни елементи. За целта се използва теоретичен анализ на учебния 
материал за всяка тема в модула, при което учебното съдържание на 
отделната тема се разделя на съответни учебни елементи. 

Специално за обучението по физика подходящи за тази цел се оказват 
структурните елементи на физичното знание: научни факти, научни 
понятия, закони и закономерности, емпирични и теоретични методи 
на изследване и физични теории. При определяне на елементите на 
учебното съдържание на модула и последователността на изучаването им 
може да се използват различни методи – метод на граф-схемите; метод 
на обобщените планове, свързани с различните видове познавателни 
дейности; алгоритмичен метод; графичен метод; логически схеми и др.

За целите на електронното обучение по физика за студентите, бъдещи 
учители по физика, във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” 
са разработени дизайни за електронни курсове по Дидактика на физиката 
и по Методологични проблеми в обучението по физика [9, 10]. Двата курса 
са разработени на модулен принцип и за структурата на всеки модул е 
разработен съответен модел.

Основните структурни елементи на учебните програма и за двата курса са:
Анотация1. . Тя включва дидактическите цели и задачи на курса, 
различни методи на обучение, план на лекциите, семинарите и 
практическите упражнения.
Съдържание2. . В него се отразяват основните теми и подтеми на 
курса и съответното учебно съдържание. 
Форми на контрол и оценяване3. . Предвижда се използването на 
текущ контрол и писмен изпит чрез курсова работа. 
Ресурси4. . Те включват различни източници на информация.

Основните структурни компоненти в модела на един модул са:
Увод. Тук се включват дидактическите цели и задачи на модула, 

методи и начини на обучение.
Основни теми. Тук са представени план за всяка тема и учебното 

съдържание за отделните теми и подтеми.
Форми на контрол и оценка.  Предвижда се текущ контрол, при който 

се използват различни видове дейности /покана за размисъл, проблем, 
въпрос, действие, задачи и др./ и  писмен изпит чрез курсова работа и 
устен изпит чрез събеседване върху курсовата работа.

Заключение. То съдържа кратко обобщение на темата и изводи.
И в двата курса са предвидени да се използват интернет технологии, 

като вниманието ни е насочено предимно към възможностите на 
учебната експерименталната система ISES, лабораторното студио iSES и 
разработените учебни физични експерименти тип “remote experiments”.
(www.ises.info).

4  Интернет технологиите в обучението по физика

Както беше отбелязано в началото на доклада, методологичните аспекти 
на интегриране на ИКТ в образователен контекст са тясно свързани с 
дистанционните образователни технологии: кейс-технология, интернет 
технология и телекомукационна технология. 
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В дизайна на посочените по-горе два електронни курса съществено 
място заемат интернет технологии, и по-специално технологиите, които са  
свързани с реализирането на учебен физичен експеримент в обучението 
по физика. Специално внимание е отделено на знанията за методите 
на научно познание на емпирично и теоретично ниво на изследване и 
формирането на познавателни умения у студентите за тяхното прилагане 
в учебно-възпитателния процес. 

Тъй като съществено място в програмите и съответните модули на 
двата курса заема учебният физичен експеримент и използването на 
интернет технологиите, то в съответните дидактически разработки се 
планира използването на различни обобщени  планове, които спомагат за 
по-ефективното формиране и развитие на различни научни процесуални 
умения (основни и интегрирани) у студентите.

Като подходящ пример ще приведем Обобщен план за експеримент, в 
който се открояват следните основни етапа.

I етап – Планиране на експеримента:
1. Цел на експеримента.
2. Формулиране на проблема.
3. Работна хипотеза.
4. Моделиране на експеримента:
    4.1. Условия, отговарящи на теоретичните приближения и 
           изисквания, и тяхната реализация на практика.
    4.2. Величини, които ще се измерват.
    4.3. Функционални зависимости, които ще се използват за 
           определяне на величините.
    4.4. Методи, които ще се използват.
    4.5. Наблюдения, които ще се провеждат.
    4.6. Серии от измервания на величини и тяхната последователност.
    4.7. Запис на получената информация.
    4.8. Планиране на точността на измерванията и видовете грешки, 
           които ще се използват при тях.
    4.9. Планиране на необходимите уреди и материали.
II етап – Създаване на експериментална установка:
1. Създаване на експериментална установка или проучване на готова 

установка.
2. Проверка на установката за работа и привеждането є в действие.
III етап – Провеждане на експеримента:
1. Наблюдения и измервания
2. Запис на получената информация (словесно, чрез таблици или 

графики)
IV етап – Обработка и запис на резултатите. Изводи и прогнози.
1. Математическа обработка на резултатите.
2. Пресмятане на грешките при измерванията.
3. Запис на резултатите от експеримента.
4. Анализ на резултатите.
5. Изводи и прогнози.
През последните 10-12 години в Математико-физическия факултет на 

Карловия университет в Прага, под ръководството на доц. д-р Ф. Лустиг, 
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са създадени учебна експериментална система ISES (Intelligent School 
Experimental System) и лабораторно студио iSES (internet School Experi-
mental Studio), с помощта на които може да се реализират както физични 
експерименти, подпомогнати от компютър в учебна лаборатория, така и 
учебни физични експерименти, дистанционно управлявани от типа “re-
mote experiments”. 

За да може още по-ефективно да се използват в учебния процес 
учебните физични експерименти, осъществяващи се в тези лаборатории, 
е създаден и функционира електронен (Е-technology) park [11]. Това е 
парк от лабораторни експерименти, реализирани чрез интернет. Този 
“Е-technology park” може успешно да се използва в различните видове 
дистанционно обучение. Разработени са и се реализират “remote experi-
ments” – за електромагнитна индукция, за видове механични трептения, за 
фотоволтаичен ефект, за дифракция от микрообекти [12,13] и др. Подобни 
експерименти са разработени и в катедрата по физика във Педагогическия 
факултет на Университета в Търнава, Словакия. 

Тези нови физични експерименти са включени и в създадените нов 
тип учебни “remote” лаборатории. При провеждането на експериментите 
е възможно не само да се контролира и измерва на разстояние, но също 
така получените данни от експериментите в учебна лаборатория  могат 
да се изпращат до включените чрез интернет клиенти, които чрез своите 
компютри могат да обработват тези данни със съответни програми 
Конкретните експерименти могат да бъдат намерени в интернет на адрес 
www.ises.info или http://kf.truni.sk/remotelab. 

Разработват се и нови “flash” симулации въз основа на получени данни 
от експериментите, с цел да се използват в т. нар. виртуални лаборатории. 
Виртуалните лаборатории с аплети, симулации и модели са бързо растящи 
технологии в експерименталните науки към настоящия момент.

Създадените реални и виртуални лаборатории успешно могат да се 
използват в електронното обучение. Вече се появиха и нови разновидности 
на електронното обучение като смесено обучение (Blended learning), 
„мобилно обучение”, електронно обучение/изследване (e-LTR – e-Learning, 
e-Teaching, e-Research).

Развитието на ИКТ през последните години и нарастващият интерес 
към електронното обучение направиха възможно и разработването на 
нов вид електронно обучение интегрирано електронно обучение (Inte-
grated e-Learning), или накратко (INTe-L) [14]. То се явява нова стратегия 
в обучението по физика, базирана върху научните методи за получаване 
на нови знания за заобикалящата ни действителност. Най-общо може 
да се отбележи, че то се базира върху електронните лаборатории с 
експерименти, поддържани чрез интернет, т. нар. “remote experiments”,  
електронни симулации и електронни пособия и учебници. 

При този вид електронно обучение съществени предимства са 
наблюденията на реални физични явления, възможностите за количествени 
измервания на физични величини, търсенето на функционални 
зависимости между тези величини, търсенето на необходима информация 
и нейната класификация. Едва след това идва обяснението на явлението и 
използването на математическия формализъм за формулиране на физични 
закономерности и закони. 



          39Методологични аспекти на интегриране на интернет технологии          39

Това обучение способства за активното участие на студентите в учебния 
процес чрез различни познавателни дейности и видове самостоятелни 
работи. Много често студентите могат да участват чрез самостоятелно 
търсене на информация, чрез разработване на проекти, презентации и 
други. 

В работа [14] са посочени както основните мотиви и педагогически 
причини за разработването на тази стратегия, така и резултатите от 
първите експерименти с този вид електронно обучение. Тези резултати 
показват необходимостта от по-нататъшни дидактически изследвания, 
тясно свързани с проблемите на хуманизация на учебно-възпитателния 
процес по физика.

 В резултат на дългогодишно и трайно сътрудничество между Карловия 
университет в Прага, Чехия, и Университета в Търнава, Словакия, наскоро 
беше създадена и първата Чешко-словашка електронна лаборатория (1st 
Czech-Slovak Internet Natural Sciences Remote e-Laboratory) с реални 
интерактивни експерименти и с възможности за трансфер на данни чрез 
интернет.

5  Заключение

Бързото развитие на ИКТ способства развитието на образователните 
информационни технологии и тяхното използване в съвременния 
процес на обучение както във ВУЗ, така и в училище. Дистанционните 
образователни технологии допринасят за създаването и развитието на нови 
образователни парадигми. Съществено място в тези парадигми се отделя 
на връзката между конструктивизма като философия на образованието 
и електронното обучение. Независимо от вида на образователните пара-
дигми в тях е необходимо да се отчитат както постиженията в технологиите 
и в технологичния процес, така и настъпващите неизбежни промени в 
обществото, свързани с предизвикателства на 21-ви век. 
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Резюме. В предложения на вниманието доклад се разглежда 
взаимовръзката между възпитателните взаимодействия и техните 
проекции при нетикета. Това е много актуален и почти неизследван 
проблем от педагогическа гледна точка и през призмата на 
специфичните особености на юношеското развитие.

Ключови думи: възпитание, нетикет, юноши, виртуална среда, 
проекции, промяна – приемственост

Въображението е по-
важно от знанието 

Алберт Айнщайн
 

Процесите, които се развиват в настоящия етап от съществуването 
на човешката цивилизация, определено са белязани от множество 
интересни особености. Основната сред тях е технологичната революция, 
технологичният взрив, който отеква във всяка една сфера на живота. 
Произтичащите от това проекции трудно би могло да се изброят 
изчерпателно, но със сигурност е възможно да се отграничи една основна 
тяхна характеристика. Тя се изразява чрез думата предизвикателство. 
Информационните и комуникационни технологии настойчиво променят 
ежедневно живота ни, нерядко радикално. Провокират и променят зоната 
ни на комфорт. Дори само като присъствие, като съответни материални 
субекти. Но също така и като произтичащите от спецификата им промени 
във взаимоотношенията между хората и на хората с други явления. Всичко 
това допринася за засилване на усещането за ускоряване на динамиката, 
на ритъма на живот. Очевидно е, че всички тези промени рефлектират и 
спрямо бъдещето, чието най-ярко и не/метафорично въплъщение са децата. 
От начина, по който те бъдат възпитавани да възприемат и използват 
(включително и по посока самовъзпитанието на един следващ етап от 
личностното развитие) тези технологии ще се детерминира и бъдещото 
на цивилизацията. Особено актуално в този контекст е възпитателното 
взаимодействие с юношите, които са непосредствените, утрешните 
активни участници в социума. 

Истинското въображение изисква
гениални знания
А. С. Пушкин                                                                                              

1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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Фокусирайки изследователското си внимание спрямо така поставената 
проблематика, следва да се отбележат няколко момента, които са свързани 
със словесната верига възпитание – проекция – юноши – интернет – 
нетикет – бъдеще. Тук на първо място е забележимо наличието и срещата 
на установеното (възпитанието) с явление, което все още няма съвсем ясни 
параметри (нетикета – неписаните правила на комуникация в интернет, 
или още както се дефинира етикетът в интернет, учтивото поведение – 
[1]). Възпитанието е продукт на множество натрупвания през вековете 
по посока на утвърждаването на сигурни (по възможност неподвластни 
на социалните кризи) пътища за предаване на акумулирани ценностни 
нагласи и умения (включително тяхното усъвършенстване) от поколение 
на поколение и по този начин осигуряване на континюитет. Възпитанието 
като едно от лицата на образованието е силно консервативно по своята 
природа, тъй като е призвано да съхранява в периоди на промени и 
развитие на кризисни процеси в обществото всичко, което то е създало 
и (по правило) е издържало проверката на времето до момента. Но което 
заедно с това бива поставяно под съмнение от промяната/кризата в една или 
друга степен. Както е известно, възпитанието е и отражение на процесите в 
обществото. То като теория и практика не може дълго и самоцелно да пази 
определени постановки, които след даден момент стават не/действащи и 
не отговарят на реалностите. Дори от негова гледна точка тези реалности 
да изглеждат кризисни и/или неприемливи и бързопреходни. Актуалното 
развитие на човечеството може да се определи именно като кризисно. 
То при юношата се обогатява с индивидуалната криза в личностното 
развитие. Но кризата, промяната е и възможност за растеж, включително 
и от гледна точка на използването на възпитанието като технология за 
индивидуална и социална промяна чрез формиране на съответни нагласи 
и умения. Ето защо нетикетът като сравнително ново явление/факт от 
действителността би следвало да намери своето адекватно присъствие 
във възпитателните взаимоотношения в реалната и респективно във 
виртуалната среда. Благоприятна основа за това е природата на двете 
явления. Тя предполага (вероятно – по-скоро за нетикета е тази условност) 
определени правила, които изразяват уважение към другата страна и 
улесняват със своята общоприетост взаимоотношенията. 

Към момента като цяло нетикетът се отличава с наченки на правила. 
И това произтича от все още високата интензивност на развитието на 
технологиите (поява на нови, изчезване на някои, усъвършенстване на 
трети), която променя и параметрите в този контекст. Друг момент е свързан 
с обстоятелството, че мнозинството от днешните възпитатели (родители, 
учители) са от поколението от преди масовото навлизане на технологиите 
в ежедневието. В този смисъл с особена сила е поетичното, но всъщност 
напълно отразяващо (и) днешната реалност виждане на Халил Джубран:

Твоите деца не са твои деца.
................................................
Ти можеш да дадеш подслон на телата им, 
но не и на душата им. 
Защото тя обитава къщата на утрешния ден, 
която не можеш да посетиш дори в мечтите си. 
По този начин РодителиТЕ, УчителиТЕ и други трябва да подготвят за 

бъдещето, но често сами/те нямат необходимите умения и подготвеност 
– знания, интуиция, въображение, нагласа относно неясните контури на 
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бъдещето, за да реализират адекватни възпитателни взаимодействия. А и 
все още се наблюдава известна съпротива при използването на технологиите 
и въобще засягането на въпроси, свързани с тях в образователния процес 
и взаимодействията като цяло. Ето защо и в резултат от това правилата 
в Мрежата се утвърждават от децата и особено от юношите, които 
поради изострената необходимост за общуване използват технологиите 
много интензивно.

По този начин в нетикета при юношите се утвърждават моменти, които 
са проекция на случващото се в семейството и в обществото (освен на 
вътрешните преживявани), в позитивен и негативен аспект. Но е налице и 
една много съществена особеност – виртуалното пространство има своята 
специфика, която прави невъзможно директното пренасяне на механизмите 
и характера на взаимодействие от реалната реалност. При думата 
„нетикет” самата частица „не” освен това, че е част от network (мрежа – в 
превод от англ. ез.) подсказва също така, че нещата не са такива, каквито 
са в реалното общуване (и в частност възпитателно взаимодействие). И 
проекцията е именно „изображение на тяло, на пространствена фигура 
върху равнина” [2], т.е. по същество се променят параметрите.

Това, което отличава виртуалната реалност в този контекст, е:
индиректният характер на комуникацията. Това означава, че • 
този тип реалност е обща среда на общуване, но и посредник, 
който променя в по-малка или в по-голяма степен механизмите 
на и усещането за общуването, с което сме свикнали на живо. 
Включително и по посока по-големи възможности за неразбиране 
и/или подмяна;
възможност за използване на невербални средства (снимки, • 
клипове, емотикони и други), което води до развитие на визуалния 
сегмент от когнитивната сфера и известно закърняване на умението 
за общуване на живо и отчасти чрез писмен (и като вторична 
проекция и ръкописен) текст;
изисква повече време, доколкото общуването е индиректно и • 
свързано с технически средства;
възможно е да се случи във всеки един момент от денонощието;• 
отсъства контрол (освен ако не е инсталиран съответен програмен • 
продукт) за ползване и разпространение на информация;
„отсъства глобален регулатор на трафика, който да утвърди правила • 
и да санкционира нарушителите им” [3];
наличен е и се обменя изключително голям обем от информация, • 
нерядко противоречива за един и същ феномен.

Подобно „плаващо” състояние и неустановеност заедно с честото 
отсъствие поради една или друга причина на родителите от възпитанието 
на юношите прави ситуацията до голяма степен неконтролируема. 
Особеностите на юношеското развитие също подпомагат това: стремеж 
(често на всяка цена) към откриване на себе си в новата, съобразена с 
биологичните промени и възлагани социални роли, и основна за по-
нататъшното личностно развитие идентичност.  И на тази основа интен-
зивно търсене на и комуникиране с външни ориентири, включително 
посредством виртуалната среда. Всъщност тя се явява идеалната от гледна 
точка на юношата среда за себеизразяване и себеактуализация. Това 
произтича от характеристиките на средата и от това, което носи  спецификата 
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на юношеското развитие. Във виртуалната среда юношата може буквално 
да излее душата си, без някой да го прекъсва или да му казва как да го 
направи, включително и кога да спре. Юношата е сам и едновременно с 
това с всички. Заедно с това той получава по безопасен начин (но това не 
е винаги в сила по отношение на характера на съдържанието) и обратна 
информация – нещо особено важно за юношата. Той тръгва от емоцията, 
която го владее и подтиква да се изрази по съответния начин, но (нерядко 
впоследствие) осъзнавайки капаните є, се появява потребността от 
обратна (и/рационална) връзка, потребността от разбиране на реакцията 
на „околните” (себеподобни) юноши, в които да се огледа и с които да 
се съизмери. Те са в същия възрастов период, но са продукт освен на 
общата, и на конкретна социална среда, която е формирала (предполага се) 
определени ценностни ориентири и умения. Този индивидуален почерк 
намира своята проекция в начина на реализиране на комуникацията и при 
наличие на „съвместимост” със светоусещането на подателя се постига 
„адекватност” в общуването. Което е особено важно за изострената 
чувствителност на юношите, готови с п(р)остъпка да „взривят” света (на 
живо и/или общественото мнение в интернет), когато той не съответства 
на трептенията є. 

Креативността (като качество, формирано с помощта на възрастните 
– ето една ключова възможност за отпечатъка им върху бъдещето – и/
или провокирано от мрежата) на юношите също дава своето отражение 
при определяне на правилата във виртуалната комуникация. Безспорно 
творческият елемент е нещо ценно особено когато не е търсен самоцелно 
(с оглед привличане на вниманието посредством неприемливи – с цялата 
относителност на думата – форми). Но също така е важно юношите да 
имат наставник, който да ги ориентира във виртуалното общуване, да ги 
подпомага при формиране на умения, които са показателни за личността 
и нейното възпитание. Този ментор в подходящ момент може и трябва да 
подскаже, че подобно общуване (особено от гледна точка на творческия 
елемент в неговите екстравагантни от позицията на класическото 
възпитание постановки) не би могло да се пренесе в етапа на зрелост и 
професионална реализация. Към момента това не е налице и все повече 
се срещат случаи, в които младежи (т.е. след юношеския период) в 
официални писма използват съкращения, емотикони, цифри вместо букви 
на определени места в текста (4 вместо буква „ч”, 6 вместо буква „ш” и 
т.н.), обръщат се на малки имена към съответни длъжностни лица и др. 

Освен чрез оформлението на текста, използваните думи (набор, 
разнообразен контекст при употреба и т.н.) за възпитаността на 
юношата във виртуалната среда (казахме, че съдържа в себе си проекции 
на реалното възпитание, които стават още по-ярки в мрежата независимо 
от позитивната или негативната им същност) е възможно да се съди и по:

каузите, които подкрепя в социалните мрежи – застъпването за • 
каузи с дискриминационен характер подсказва пропуски или 
целенасочено въздействие на родителите при възпитанието в тази 
насока;
снимките, които качва – те трябва да отчитат обстоятелството, • 
че е възможно със съдържанието си да нарушат правата на други 
потребители на базата на религия, пол, етническа принадлежност, 
суб/културни особености и т.н.; да навредят на бъдещето на 
юношата;
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начинът, по който се приема различното и въобще мнението на • 
другия, различния;
време за реакция при подаден сигнал – например на електронно • 
писмо по спешен въпрос да се забавя отговорът до момент, след 
който вече няма значение;
доколко информацията е проверена и е от достоверен източник • 
– днес достъпът до и възможността да бъде качвана и да бъде 
споделяна с широк кръг хора информация в интернет е огромна. 
Но често липсва формирано умение за отсяването й, независимо от 
това за къде е предназначена. По този начин се създава благоприятна 
среда за манипулации;
начинът на съчетаване на различните по форма изразни средства на • 
виртуалната среда също подсказват за светоусещането и уменията 
на юношата.

Всички тези моменти са достатъчно основание за осъществяваното 
в момента обстойно практико-приложно изследване, което ще даде 
още по-голяма достоверност на параметрите относно състоянието 
на проблематиката. Защото случващото се в развитието на юношата 
неизменно има своите възпитателни измерения дори когато те не са 
в центъра на взаимодействието, но които намират съответен израз и 
във виртуалната среда. От начина, по който бъде внесена регулация в 
тази взаимозависимост, ще се определи и до колко ще се оптимизират 
взаимоотношенията между хората (и между хората и останалите 
явления от средата) в условията на съвременната свръхкомуникативна и 
свръхвиртуализираща се действителност.
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1  Въведение

В съвременните условия проблемът за електронното портфолио е 
изключително актуален. В редица публикации се изясняват неговата 
същност, създаване, модифициране, видове, образователните му 
възможности и ограничения. Доколкото технологиите непрекъснато се 
усъвършенстват и са изключително популярни сред младите хора, се 
правят опити за интегрирането им и в обучението с оглед повишаване на 
неговото качество. Практическите решения в тази област обаче все още са 
твърде дискусионни и съществуват много неизяснени въпроси.

Широко разпространено е мнението, че ползата от електронните 
портфолиа е свързана повече с активния процес на разработването им, 
отколкото със самия продукт. Акцентът се поставя главно върху процеса 
на разработване и върху това какво дава този процес на учещия, отколкото 
върху готовия продукт, независимо колко е многостранен. Тези възгледи 
предполагат, че истинската стойност на електронното портфолио е в 
действената документна форма, която очертава настоящата работа, 
извършената работа и бъдещите работни планове.

Основната цел на настоящата статия е свързана с изясняване на 
основните функции на е-портфолио на учащия в обучението, като 
се прави опит да се установи значимостта, която студенти от 
специалност Педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски” им придават с оглед 
разкриване ефективността на електронното портфолио по отношение 
на реализирането на различни дидактически цели.
1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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1.1  Дефиниране на понятието

G. Wiggins дефинира портфолиото като „представителна колекция от 
продукти, създадени от някого” [1], а според У. Сербин портфолиото е 
нещо повече от събиране на доказателства за обучението, а включва и 
„анализи и разсъждения, аргументи, казуси, обобщения и бележки на 
преподавателя относно преподаването и ученето [2].

Електронното портфолио обикновено се свързва със софтуера, 
специфичното представяне на определени данни или цялото съдържание, 
от което се състои дадено представяне. При създаването на едно електронно 
портфолио технологиите се използват, за да се съберат и организират 
артефактите в различни формати – аудио, видео, графичен, текстови [1]. G. 
Lorrenzo и J. Ittelson посочват, че то е дигитална колекция от артефакти, 
включваща демонстрации, ресурси и постижения, която представя отделна 
личност, група, общност, организация или институция. Тази колекция може 
да се състои от текстови, графични или мултимедийни елементи и да бъде 
достъпна на уеб сайт или други електронни медии като CD-ROM и DVD. 
Едно е-портфолио е много повече от обикновена колекция. То би могло да 
се използва като административно средство за управление и организиране 
на работата, както и за контролиране на достъпа до разработените 
материали. Е-портфолиото насърчава персоналната рефлексия и обмяната 
на идеи и обратна връзка [3]. Електронното портфолио всъщност се свързва 
с организиране, обобщаване и споделяне на артефакти, информация и 
идеи за преподаването и/или ученето. Според H. Barrett то е средство, 
позволяващо на учащия да рефлектира върху процеса на учене, като в 
същото време представя прогреса в ученето. Е-портфолиото е образец 
за обхвата и дълбочината на персоналната работа, представяйки кръга 
от способности, нагласи, преживявания и постижения на съответната 
личност [1]. Е-портфолиото се дефинира и като колекция от материали, 
която е публикувана онлайн или е достъпна за разглеждане, а понякога и за 
коментари. Често те са съчетани с рефлективни коментари относно това как 
тези материали доказват това, което авторът може да прави и/или е научил. 
Тази колекция е организирана с оглед реализиране на специфични цели: 
показва дали учащият е постигнал целите на обучението; стимулира го да 
рефлектира върху вече усвоеното, за да мотивира и ръководи бъдещото 
учене; подпомага установяването на предимствата и недостатъците на 
съответната академична програма; подпомага учащия впоследствие да си 
намери работа и т. н. [4].

С други думи, би могло да се каже, че електронното портфолио е 
колекция от селектирани артефакти или продукти, създадени от самия 
обучаващ се или с помощта на други хора, доказателства за рефлексия, 
както и официални документи от достоверни източници за оценени 
постижения, включително индивидуален учебен план, съдържащ минали 
резултати и бъдещи цели, договорени от учещия се и преподавателя. 
Всички тези материали са подбрани в зависимост от определени критерии, 
които са свързани с целите на обучението, целта и предназначението на 
самото портфолио. За създаването му могат да се използват различни 
технологии и информацията в него може да бъде представена в различни 
формати, а след публикуването си е достъпна за коментари от определени 
потребители: преподаватели, другите учещи, потенциални работодатели и 
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т. н. Обикновено условията за създаването, поддържането и използването 
на електронното портфолио се осигуряват от организация или институция, 
която осъществява обучението.

1.2 Образователен потенциал на електронното портфолио на учащия

Електронното портфолио на учащия най-често е насочено към 
представянето на учащия и неговата дейност пред потенциални 
работодатели, гарантирането на финансиране или кандидатстването за 
докторантура. Затова всъщност това е колекция от висококачествени 
продукти от дейности, които той е способен да извършва и обикновено 
представя обсега на дейността с идея за развитие с течение на времето. 
То също така е подходящо за различни стилове и стратегии на учене, 
които използват различните учащи се. Електронното портфолио е 
представително за гъвкавостта на учещите и индикатор за техния 
потенциал. Освен осигуряването на среда за представяне на данни за 
тяхното обучение и постиженията им, електронното портфолио може 
да бъде рефлективен документ, обхващащ развитието им и подпомагащ 
критичното им мислене, както и способността да оценяват собствената 
си и работата на своите колеги, като коментирането и самооценяването 
могат да се включат директно в работата на самия учащ. Представата за 
електронното портфолио като рефлективен документ всъщност често се 
свързва с представата за портфолиото като персонален план за развитие. 
То съдейства за разбиране на обучението и разпознаване на уменията и 
характеристиките, свързани с ученето през целия живот. То освен това 
стимулира активно учене и поемане на отговорност за собственото 
учене, като в същото време учащите не са сами в това, което правят, а 
осъществяват диалог и получават консултации от преподавател за 
целите на формиращото оценяване и обратната връзка. Друго много 
съществено предимство на електронното портфолио е свързано с това, 
че прегрупирането, редактирането и комбинирането на материалите, 
включени в него, става изключително лесно, като учащите биха могли 
да определят реда на съхраняване, но също и да променят този ред в 
зависимост от моментните обстоятелства и аудитории – потребители или 
оценители. В този смисъл електронното портфолио изисква от учащите се 
да бъдат гъвкави и адаптивни в съответствие с променящия се характер на 
работната среда. То също така съдейства за увеличаване на приложимостта 
на учебната програма към потребностите на професионалната сфера. 
Преносимостта му е друго много важно негово предимство, което не 
може да съществува без електронната форма. До това портфолио има лесен 
достъп, може да се използва на различни места, да се копира, модифицира 
и споделя с други. То може да съдържа огромно количество информация, 
като в същото време е лесно преносимо и подвижно (по подр. вж. напр. 
[5, 6, 7]).

Рисковете и проблемите (вж. напр. [8, 3, 5, 4, 7]) при използването на 
е-портфолиото са многобройни, както и предимствата и е необходимо 
сериозно  обмисляне и преценяване на неговия образователен потенциал 
с оглед широкото му приложение в сферата на образование. Процесът 
по въвеждане на проект за е-портфолио ще изисква много време, както 
за обучаваните, така и за преподавателите в съответната образователна 



          49Използване на електронното портфолио на учащия в процеса на обучение          49

институция. Преподавателите трябва да са наясно с отговорностите си, 
както и с ролите, които ще изпълняват. Необходимото преструктуриране 
на дизайна на курсовете или на учебния план ще изисква допълнителна 
подготовка и ресурси. Независимо от основния начин на взаимодействие 
с учащите, употребата на е-портфолиата неизбежно добавя силен онлайн 
акцент на преподаването и ученето. Институциите трябва да осигурят 
електронни услуги и поддръжка, учителите се нуждаят от достъп и умения, 
за да интегрират е-портфолио приложенията в техния цялостен дизайн 
на учебния курс, а учащите се нуждаят от широка гама от електронни 
умения, за да могат да развият своите портфолиа. Друг съществен проблем 
е свързан с това, че предоставянето на съвети и подпомагането на учещите 
по-време на учебния курс чрез е-портфолиото може да бъде изключително 
времепоглъщаща дейност за преподавателите. Това обаче би могло да се 
компенсира от скоростта, с която те оценяват представянето на финалното 
портфолио, ако са вече запознати с работата, което в някаква степен 
е свързано също с проблема за оценъчните критерии. Е-портфолиото 
предполага обучаемите да са по-креативни в начина си на учене, в 
организирането на е-портфолиото си и в представянето на различните 
материали, включени в него, което означава, че е трудно да се оценяват 
по еднакви критерии. Потенциално решение би могло да бъде те да се 
включат по-активно в оценъчния процес. Следващият сериозен проблем е 
необходимостта от голям диапазон от услуги с широко приложение, които 
институциите, използващи е-обучение, трябва да осигурят. Много от тях 
се изискват и за самото е-портфолио. Оценъчните процеси обикновено 
изискват системи за електронно подаване на документи, за оценяване и 
коментиране, както и за осигуряване на електронен запис. Системите са 
необходими за осигуряване на сигурност, секретност и собственост.

 
1.3  Електронното портфолио и обучението през погледа на студентите

Използването на електронното портфолио в обучението се интерпретира в 
различни аспекти (вж. напр. [7]). Вероятно един от най-значимите аспекти 
е свързан с изясняване на особеностите и възможностите за използването 
му като средство за оценяване, което изисква демонстриране на 
определени постижения и компетентност в съответствие с предварително 
установени критерии. Изясняват се също така възможностите, които то 
предоставя за презентиране – доказване по убедителен и в същото време 
атрактивен начин на постигнатото от учащия. Друг важен аспект при 
разглеждането на тази проблематика е свързан с използването му като 
средство за планиране на личностното и професионалното развитие, и в 
тази връзка като средство за документиране, ръководство и осигуряване 
на прогрес в ученето през цялото време, което позволява на повече хора 
да вземат участие и да съдействат при актуализирането на електронното 
портфолио в съдържателно отношение. Следващият също толкова значим 
аспект в интерпретациите в тази област е свързан с разкриване на неговия 
потенциал като средство, съдействащо за активно учене и развитие на 
различни значими умения. Доколкото за разкриването на ефективността 
на електронното портфолио по отношение на реализирането на различни 
дидактически цели би било полезно и интересно установяването на 
значимостта, която учащите придават на основните функции, които то 
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може да изпълнява в процеса на обучение, включително и въз основа на 
сравнение с другите методи за оценяване, на студенти от специалност 
Педагогика в СУ „Св. Кл. Охридски” бе възложено на напишат есе по тези 
проблеми. В периода ноември 2010 – февруари 2011 г. бяха включени общо 
38 студенти от II курс редовно обучение /16 студенти/ и от III курс редовно 
/11 студенти/ и задочно обучение /11 студенти/, които изучават редица 
дисциплини, в това число Дидактика и Доцимология и имат познания в 
тази област. Впоследствие за обработване на информацията от есетата 
беше използван контент-анализ. Направен е опит да бъдат обхванати 
всички аспекти на интерпретирането на този проблем, като се поставя 
акцент върху влиянието на електронното портфолио върху активното 
учене и развитието на различни умения, както и върху проблемите, 
свързани с използването му като инструмент за оценяване и като средство 
за документиране, ръководство и осигуряване на прогрес в ученето през 
цялото време.

Анализът показва, че резултатите относно възможностите на 
е-портфолиото да активизира и мотивира ученето са противоречиви. 
Студентите признават, от една страна, че то „подпомага ученето и го 
прави по-приятно”, „превръща ученето в удоволствие”, „прави по-
интересен процеса на обучение”, но в същото време едва три пъти се 
среща твърдението, че съдейства за „поемане на по-голяма отговорност 
от страна на учащите за собственото им учене” и съвсем малко по-
често, че предполага и съдейства за „развитие на самостоятелността на 
учащите”. Прави впечатление, че тези твърдения изобщо не се посочват 
при анализирането на възможностите на останалите методи за оценяване 
в тази насока. Използването на електронното портфолио обаче безспорно 
подпомага развитието на редица значими умения, което предпоставя и 
изисква активна позиция на учащия в процеса на обучение. Несъмнено 
при използването му се развиват компютърните умения /70.21% от 
твърденията потвърждават това, останалите са свързани с признаване на 
необходимостта от компютърна грамотност и увереност при използването 
на технологиите като предварителни условия за работа с е-портфолио/. 
Развиват се и уменията за оценяване и самооценяване /96% от твърденията/, 
защото учащите „могат да имат достъп до информацията в портфолиото и 
възможност да я коментират”, „дава се възможност да оценяват другите, да 
ги коригират при необходимост”, както и „за самооценка на постиженията”. 
Метакогнитивните умения също се развиват при използването на 
е-портфолиото /общо 24 твърдения – всички са позитивни/. 100% от 
твърденията са свързани с възможностите на е-портфолиото в тази насока 
и 50% – за потенциала на портфолиото на хартия по отношение на същата 
цел /процентите надвишават 100, защото студентите имаха възможност да 
коментират всички методи за оценяване по отношение на развитието на 
уменията/.

Що се отнася до функциите на е-портфолиото, свързани с оценяването 
на постиженията на учащите, 29 твърдения са свързани с това, че чрез 
него се осъществява формиращо оценяване, защото се „осъществява 
постоянна обратна връзка и има възможност за усъвършенстване на 
процеса”, „осигурява се постоянна обратна връзка и чрез корекциите 
има възможност за усъвършенстване на процеса”. Противоречиви обаче 
са мненията относно обективността и валидността на оценяването 
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чрез е-портфолио – 45.45% от твърденията са позитивни, защото „какво 
всъщност се оценява – знанията, компетентността или артистичността, 
анимацията, графиките” и „всеки преподавател акцентира върху различни 
компоненти”. Освен това съществуват позиции, че когато се оценява чрез 
е-портфолио, не трябва да се използва 6-балната система, а „разработил – не 
разработил добре”, след което да се прави подробна рецензия, посочваща 
постиженията и слабостите. Представени в сравнителен план данните 
относно обективността и валидността при използване на различни методи 
на оценяване са, както следва: е-портфолио – 45.45%; портфолио на хартия 
– 42.42%; тест – 45.45%; есе – 0%; дебати – 3.03%; устно разработване на 
въпрос – 3.03% и писмено разработване на въпрос – 9.09% (вж. фиг. 1). 
Прави впечатление, че студентите възприемат оценяването чрез портфолио 
и в двата му формата като толкова обективно, колкото това чрез тест. Най-
субективно е оценяването чрез есе, а двете най-разпространени форми 
на изпитване и оценяване – устна и писмена, също се преценяват като 
предпоставящи много висока степен на субективизъм, доколкото там „се 
проявяват всички ефекти на субективизъм”.

Фиг. 1. Данни относно обективността и валидността

Писмено разработване 
на въпрос

Устно разработване 
на въпрос

Дебати

Есе

Тест

Портфолио на хартия

Е-портфолио
3,03%

3,03%

9,09% 45,45%

45,45%
42,42%

Доколкото оценяването предполага убедително доказване на 
постиженията и компетентността, а то в голяма степен е свързано с 
атрактивното презентиране пред различни аудитории, студентите 
трябваше да коментират възможностите на е-портфолиото и в тази посока. 
Анализът показва, че потенциалът му в това отношение е огромен и 
категоричен (32 твърдения – 100% позитивни), защото предоставя „повече 
възможности за изява, учащите могат да напишат не само текст, могат да 
използват графики, аудио, снимки, анимация, дори и видеофилм”, „могат 
да се правят модификации в съответствие с нуждите на учащите, както и 
на очакванията и изискванията на различни аудитории” и учащите „могат 
да презентират своите постижения, знания и умения по по-интересни и 
разнообразни начини, чрез които да привлекат вниманието и интереса на 
по-голям кръг от хора, което повлиява успеха им впоследствие”.

Икономичността по отношение на време, усилия, материали, средства 
също има изключително важно значение. Съгласно мнението на студентите 
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подготовката на е-портфолио е трудоемко, изисква време и усилия за 
разработване от страна на учащите, както и време за проверяването и 
осигуряването на перманентна обратна връзка от преподавателя /41.56% 
от твърденията са позитивни/, като високият процент се дължи на 
признаването на икономичността по отношение на финансови средства 
– спестява се хартия и време за изпращане на информация от разстояние. 
Сравнителният анализ показва, че е-портфолиото е доста по-икономично 
в сравнение с другите методи за оценяване (вж. фиг. 2), като дебатите и 
портфолиото на хартия изискват най-много ресурси от всякакъв характер.

Фиг. 2. Данни относно икономичността на различни методи на оценяване
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Относно функциите му в процеса на подпомагане и проследяване на 
прогреса в ученето, както и за получаване на по-цялостна представа за 
качеството на подготовката е-портфолиото също притежава значителен 
потенциал, който се признава и от студентите. 94.44% от твърденията са 
в потвърждение на възможностите за проследяване на прогреса в ученето 
(такъв е и процентът за портфолиото на хартия). „Подпомага и проследява 
прогреса в ученето”, „проследява се и се подпомага процесът на учене, което 
води до повишаване качеството на обучението”, „осигурява възможност за 
по-ефективно оценяване на базата на извършеното от учащите през целия 
курс на обучение, вместо оценяване на края на курса” смятат студентите 
педагози. 58.49% от твърденията относно потенциала на е-портфолиото 
за осигуряването на по-пълна представа за постигнатото са позитивни, 
защото „може да съдържа много и разнообразни задачи”, „включва няколко 
задачи”, „събира се голям обем информация относно постиженията и 
подготовката на учащите”, но не се развиват комуникативните умения, 
уменията за изслушване, уважение към различната позиция. В сравнителен 
план може да се каже, че портфолиото в двата си варианта е най-ефективно 
в тази насока съгласно мнението на студентите (вж. фиг. 3).

0 % 5,19%

Фиг. 3. Разпределение на данните относно възможностите за осигуряване 
на по-пълна представа за качеството на подготовката
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Каква е ситуацията относно възможностите за дивергентност, а не 
механично репродуциране. Сравнителният анализ показва, че най-големи 
възможности за проява на креативност предоставят есето (54.55%), 
е-портфолиото (52.27%) и портфолиото на хартия (47.73%), а тестът в най-
голяма степен затруднява творческите изяви и развитието на творческите 
способности (вж. фиг. 4).

Фиг. 4. Данни относно възможностите за дивергентност
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Като цяло може да се каже, че няма съществени различия в мненията на 
студентите в зависимост от курса и формата на обучение.

1.4  Заключение

Електронното портфолио всъщност е средство за дигитализирано 
представяне на работата и уменията на учащия, чието предназначение 
много често е свързано с представянето на учащия и неговата дейност 
пред различни аудитории. В същото време обаче то би могло да се използва 
много ефективно за реализиране на разнообразни цели, свързани и с 
активизиране и мотивиране на ученето, проследяване на прогреса в него, 
и с оценяването на постиженията.

Анализът на есета на студенти от специалност Педагогика показва, че 
те осъзнават много от възможностите, които то разкрива за оптимизиране 
на процеса на обучение. Това, което би могло да се посочи, че съгласно 
тяхното мнение електронното портфолио има най-големи възможности 
за подпомагане и проследяване на прогреса в ученето; атрактивното 
презентиране в различен контекст; осигуряване на цялостна представа за 
качеството на подготовката; осъществяване на формиращо оценяване; за 
дивергентност и развитие на компютърните, метакогнитивните умения 
и уменията за оценяване и самооценяване. Прави впечатление, че те 
са по-компетентни и уверени да коментират проблемите, свързани с 
активизиране и проследяване на прогреса в ученето, както и начините за 
презентиране на постиженията, отколкото при изясняване проблемите, 
свързани с използването на е-портфолиото като инструмент за оценяване, 
което се наблюдава особено при представянето на данните в сравнителен 
план – много от възможностите в проучваните области на останалите 
методи за оценяване не са посочени. Факт, който вероятно би намерил 
частично обяснение и в поставения акцент върху е-портфолиото и неговия 
потенциал.

Проблемите, свързани с използването на е-портфолиото в обучението, 
са много и многоаспектни, затова би следвало да се дискутират на 
различни равнища, като е полезно и интересно да се проучат мненията 
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и отношението и на учащите, още повече, че те много интензивно 
използват технологиите в своето ежедневие. Несъмнено единствено 
активното обсъждане, предлагане и апробиране на различни варианти, 
и преценяването на възможностите и ограниченията им може да разкрие 
перспективи за развитие и усъвършенстване.
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Резюме. С оглед промените в медицинското образование по света, 
бързото развитие на информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ) и изискванията на педагогиката в рамките на 
университетски проект бе изградена инфраструктура и условия 
за повишаване качеството на обучението чрез въвеждане на 
проблемно ориентирано Web-базирано обучение. Инфраструктурата 
включва виртуална образователна среда (ВОС), програмни 
продукти, виртуални модели, интернет свързани зали, обучение 
на преподаватели за работа с ВОС. Осъществено е съдържателно, 
структурно, технологично и езиково развитие на ВОС, подобрен е 
Web-базираният курс „Интерактивна биохимия”. Създаден е сайт 
шаблон за Web-базирани курсове за други дисциплини. Обучени са 
преподаватели за създаване на Web-базирани курсове. Осигурени 
са лицензирани антивирусна програма и програми за обработка на 
графични, аудио- и видеофайлове. Изградена е и инфраструктура 
за включване на студенти, докторанти и преподаватели в научни 
проекти по предклинични дисциплини. Инфраструктурата  включва 
специализирана научна апаратура,  лабораторно оборудване и 
изграждане на човешки потенциал – обучение на преподавателите 
за работа с апаратурата и ръководене на студентски и докторантски 
проекти.

Ключови думи: инфраструктура, човешки потенциал, виртуална 
образователна среда, виртуални модели, проблемно ориентирано 
Web-базирано обучение, специализирана научна апаратура 

1  Въведение

В развитието на електронното обучение се различават четири етапа: 
1) пионерен; 2) подкрепа от колеги и сътрудничество; 3) оценка и 
системно използване; 4) утвърждаване на стратегия на университета и 
институционализиране [1]. В публикацията се описва работата за поставяне 
началото на институционализиране на Web-базираното проблемно-
ориентирано обучение в Медицинския университет – София (МУС). 

Мисията и дейността на МУС е съобразена с мисията на Световната 
федерация за медицинско образование (СФМО), според която главната 
цел на медицинското образование е подобряването на здравето на всички 
народи. СФМО представлява всички преподаватели по медицина и всички 
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медицински образователни институции по света. Въведените от СФМО 
най-високи научни и етични стандарти в медицинското образование [2] 
изискват и поощряват въвеждането на иновационни методи и средства 
на обучение и ново по  дух управление на образованието. Глобалните 
стандарти изискват подобрение във всяка от следните 9 области (с общо 
над 30 подобласти): 1. Мисия и цели; 2. Учебна програма; 3. Оценяване 
на студентите; 4. Студенти; 5. Академичен състав; 6. Образователни 
ресурси; 7. Оценяване на програмата; 8. Управление и администрация; 9. 
Непрекъснато обновление [2].

В отговор на тези изисквания и с оглед бързото развитие на ИКТ, за да 
се подобри учебната дейност, Медицинският университет – София (МУС) 
подкрепи мащабен проект [3]  със следните две приоритетни цели:

Да се изгради подходяща инфраструктура и условия за повишаване 1. 
качеството на обучението чрез въвеждане на проблемно ориентирано 
Web-базирано обучение в МУС. Това включва обновяване 
на виртуалната образователна среда (ВОС), осигуряване на 
лицензирани програмни продукти, създаване на виртуални модели, 
съвременни компютърни зали с интернет връзка, поддържане на 
безжичен интернет и обучение на преподаватели за работа с ВОС. 
ВОС осигурява възможности за публикуване на мултимедийни 
курсове, включващи лекции, оценяване чрез интерактивни тестове, 
работа с виртуални пациенти, виртуални модели, речник, търсене, 
комуникации.
Да се създаде инфраструктура за включване на студенти и 2. 
преподаватели в научни проекти по предклинични дисциплини. 
Това включва осигуряване на специализирана научна апаратура и 
лабораторно оборудване, както и повишаване нивото на човешкия 
потенциал – чрез обучение на преподавателите (дистанционно и 
присъствено) за работа с апаратурата и за ръководене на студентски 
проекти.

2  Концепция за възходящо развитие

Виртуалната образователна среда на МУС, подходяща за обучение по 
медицински дисциплини, от създаването й през 2000 г. постоянно се 
развива и усъвършенства (фиг. 1) съобразно следните важни фактори:

2.1  Промени в медицинското образование по света

Съобразяването с изискванията на Глобалните стандарти за медицинско 
образование [2] включва интегриране на фундаменталните и клиничните 
науки, интегриране на теорията и практиката, преминаване от пасивно към 
активно учене, въвеждане на проблемно обучение, създаване на условия за 
непрекъснато ефективно учене през целия живот, въвеждане на електронно 
обучение, пренос на идеи, знания, подходи от ИКТ и педагогиката към 
предклиничните и клиничните  медицински дисциплини.

2.2  Бързо развитие на ИКТ

Средата на МУС за Web-базирано обучение е съобразена с основни 
принципи на препоръчителни международни стандарти за електронно 
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обучение, обобщени от Shoikova & Denishev [4], отговаря на конкретните 
изисквания на инициативата “eLearning” на Европейската комисия [5], 
съпоставима e с други български разработки и комерсионални чужди 
системи [6, 7], изпълнява всички функции, характерни за универсална 
Web-базирана система за управление на обучението [8]. Наред с това 
системата има специфични за обучението по медицина предимства – 
позволява публикуване, редактиране и решаване на клинични случаи с 
виртуални пациенти.

Концепцията за промени в структурата и функциите на ВОС се 
основава на следните принципи: поддържане на собствена платформа 
на университета – плод на интердисциплинарното сътрудничество на 
различни професионалисти по медицински дисциплини, информатици 
и педагози; осигуряване на приемственост в развитието, запазване 
на логиката и алгоритмите за действието на системата, специфично 
подходяща за медицинско обучение [9]; увеличаване на средствата от 
бюджета на университета за поддържане на изградената инфраструктура 
наред с външно за МУ конкурсно финансиране.

Фиг. 1. Развитие и усъвършенстване на виртуалната образователна среда (ВОС) на 
Медицинския университет – София (МУС), основано на приемственост, щателно 
разработване на съставните модули и включване в по-сложни системи
1 - PHP-базирана система за обучение по биохимия (http://biochemistry.orbitel.bg);  
2 - PHP-базиран  портал за всички дисциплини (2003-2007, http://www.mu-sofia.bg)
3 - 5 – мултисървърен МУС портал: 3 – главна страница на МУС (http://www.mu-sofia.bg) с 
информационни функции от 2007 ; 4 – сайт за дистанционно обучение на магистри (http://
dis.mu-sofia.bg от 2007 ; 5 а... n – учебни сайтове на медицински дисциплини в разработка 
от 2010 ;  Други компоненти на портала не са показани.

2.3  Изисквания на педагогиката 

Реализираният нов педагогически модел на обучение по медицинска 
биохимия, проблемно ориентирано по съдържание и електронно               
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Web-базирано по форма редовно и дистанционно обучение [9], обединява 
предимствата, които имат поотделно проблемното и Web-базираното 
обучение пред традиционното обучение, допълва и разширява 
традиционните форми и методи на обучение, позволява интегриране 
на биохимичната теория с клиничните дисциплини, формира умения 
за самостоятелно, продължаващо цял живот следдипломно учене 
и професионално израстване, стимулира творческата активност на 
преподавателя в новите условия на глобалното информационно общество. 
Нашите наблюдения и изследвания показват, че Web-базираното 
мултимедийно обучение е предпочитано от съвременните студенти пред 
традиционното и се приема положително от преподаватели по други 
медицински дисциплини [10].

2.4  Изисквания на студентите от днешното „нет поколение”

Предизвикателствата от неимоверно бързото развитие на ИКТ по 
спиралата хардуер-софтуер-хардуер са големи не само във финансов план, 
но и поради нарастващата пропаст между по-възрастните преподаватели и 
студентите от „нет” поколението [11]. Осигуряването на инфраструктура и 
благоприятни условия за повишаване качеството на обучение, фокусирано 
върху студента от нет поколението, и за развитие и усъвършенстване на 
преподавателските кадри е от решаващо значение за успешно и ефективно 
обучение. 

3  Резултати и ефект от изпълнението на проекта, потенциал   
    за трансфер на знания и приложимост на резултатите

3.1  Структурно и технологично развитие на ВОС

Проблемите и концепцията за структурното и технологичното развитие 
са предмет на друга публикация [12]. Тук се засягат накратко. Обогатена 
е структурата на ВОС. Добавени са нови раздели: Виртуални модели 
(видеофилми, анимации, озвучени метаболитни карти) [13], Упражнения, 
Връзки към външни ресурси, Обучение на преподаватели (Дизайн на 
университетски курс, Обучение за водене на студентски и докторантски 
проекти, Обучение за работа със средата).

Технологично системата се развива чрез създаване на нова 
усъвършенствана и обогатена версия (http://biochemistry.mu-sofia.bg) 
съгласно изходната концепция, изискванията, заданията и алгоритмите на 
Медицинския университет – София [9], но съобразена с  новите версии 
на операционната система,  системата за управление на бази данни, Web-
сървъра, програмните езици и браузери. В новата система са добавени 
нови модули и всички страници се формират динамично. Информацията 
се подава изцяло през браузера. Създаден е нов изцяло функциониращ 
празен сайт шаблон за ползване от други дисциплини.

Като нова алтернативна структура е реализирано и Windows приложение 
[14] за offline създаване на  Web-базирани интерактивни тестове и 
виртуални пациенти. На фиг. 2 са представени страници, отразяващи част 
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от процеса за въвеждане на необходимите данни при offline разработване 
на интерактивен тест за оценяване и самооценяване на теоретичните 
познания и при разработване на виртуален пациент. Приложението е 
полезно в случаите, когато за даден момент или на определено място 
преподавателят няма връзка  с интернет. Създадените offline тестове и 
виртуални пациенти могат да се ползват от студентите чрез браузера Inter-
net Explorer на компютър, нeсвързан с мрежата. Но те могат да се поставят 
и на сървъра за достъп отвсякъде и по всяко време.

Фиг. 2. Страници от Windows приложение за offline създаване на  Web-базирани 
интерактивни тестове (вляво) и виртуални пациенти (вдясно)

4.2  Съдържателно и езиково развитие на курса по медицинска биохимия

Съдържанието на Web-базирания курс  непрекъснато се актуализира и 
обогатява.  На фиг. 3 са представени  различни учебни пособия, които 
се ползват наред с описаните по-горе сървърни разработки. Тези пособия 
на хартиен и електронен носител, публикувани като части от курса, 
илюстрират разнообразните възможности за преподавателя при създаване 
на образователни ресурси – първоначално за интернет, а после и за печат. 
Създадените оригинали на близо 1000 фигури и схеми за Web-базирания 
курс по медицинска биохимия лесно се преобразуват не само в GIF- и JPG-
файлове, подходящи за интернет и включване в PowerPoint презентации, 
но също и в TIF-файлове, подходящи за печат. Това улесни публикуването 
на „Тестове по биохимия” и първото издание на единствения сред 
медицинските дисциплини цветен учебник по биохимия заедно с компакт 
диск с интерактивни тестове. 

В настоящия проект са създадени нови елементи на учебното съдържание 
– видеофилми, виртуални модели и множество връзки към анимации, 
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илюстриращи повечето раздели от курса [13] въз основа на опита от 
работата по създаване на видеофилми за обучението на преподаватели по 
химия [15]. С оглед увеличения брой чуждестранни студенти, обучавани 
на английски език, са разработени озвучени метаболитни карти на 
важни биохимични процеси във въглехидратната обмяна на английски и 
български език. Тези материали са включени в DVD „Интерактивни учебни 
материали по медицинска биохимия” [16]. Въз основа на актуализирания и 
обогатен Web-базиран курс по медицинска биохимия е реализирано второ 
допълнено и преработено издание на на учебника по биохимия [17].

Фиг. 3. Съдържателно развитие на курса по медицинска биохимия и приложение 
за създаване на учебни пособия

4.3  Инфраструктура за студентски проекти по предклинични дисциплини

Съвременното обучение по мeдицинска биохимия за студентите по 
медицина (на български и английски език), дентална медицина и 
фармация изисква високо ниво на практическите занимания,  основаващо 
се на модерно материално обзавеждане на учебните лаборатории. 
За известен период  Катедрата по медицинска химия и биохимия 
изпитваше големи затруднения по отношение на практическите занятия 
по биохимия. След основния скорошен ремонт на лабораторните учебни 
зали в Сектор „Биохимия” бе бракувана  и цялата апаратура (центрофуги, 
спектрофотометри, рН-метри, везни и др.). Не бе възможно включване 
на студенти в експериментална научна работа и научни проекти въпреки 
тяхното често изразявано желание. Затруднена бе и експерименталната 
научна работа на асистентите, докторантите и специализантите.

Тези проблеми бяха решени чрез доставяне на нова основна и 
специализирана апаратура и лабораторно оборудване (рН-метри, 
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наноспектрофотометър, апарати за едновременно измерване на 
седемнадесет биохимични показатели в биологични течности, пълен 
комплект за изолиране и изследване на ДНК и др.). Осигурени са 
и видеокамера HDV и мощни компютри за видеомонтаж, които са 
необходими за създаване на виртуални модели (анимации и видеофилми) 
за обучението по различни дисциплини като част от интерактивните Web-
базирани курсове. Новите компютри в интернет свързаните студентски 
зали са необходим и важен ресурс за студентите по медицина от „нет 
поколението” и чрез този проект Университетът се грижи за неговото 
поддържане.

Проведените семинари за обучение на преподавателите за работа с ВОС 
и за водене на студентски и докторантски проекти активира дейността 
в повечето предклинични дисциплини за въвеждане на Web-базирано 
проблемно ориентирано обучение.

В заключение, извършената дейност и получените резултати осигурят 
излизане от пионерния етап на пилотни разработки. Технологичното 
развитие на ВОС е осъществено със съвременни ИКТ методи, което 
ще осигури постигане на устойчив, дългосрочен ефект по отношение 
оптимизиране на изследователската дейност в областта на медицинското 
образование, преподавателската дейност и създаване на благоприятна 
среда за развитие на студентите и преподавателите и участието им в научни 
проекти. Постигнато е съдържателно, структурно, езиково развитие на ВОС 
в МУ – София. Подобрен и обогатен е  Web-базираният курс „Интерактивна 
биохимия” (http://biochemistry.mu-sofia). Създаден е сайт шаблон за Web-
базирани курсове за други дисциплини. Публикувано е второ преработено 
и допълнено издание на учебника по медицинска биохимия. Реализиран 
е DVD-диск с интерактивни учебни материали по медицинска биохимия. 
Проведени са семинари и са обучени преподаватели за създаване на Web-
базирани курсове и за ръководство на студентски и докторантски проекти. 
Осигурена е лицензирана антивирусна програма и лицензирани програми 
за обработка на графични, аудио- и видеофайлове. Добавени са компютри 
в студентските зали по биохимия. С тези дейности е поставено началото 
на институционализация на проблемно ориентираното Web-базирано 
обучение в МУ – София.
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Резюме. Електронното и дистанционното обучение показват 
устойчиво развитие, те предполагат както продължаване на 
установените добри традиции, така и непрекъснати иновации на 
различни нива: технологично, педагогическо, комуникативно и 
други. Виртуалната академична комуникация има практически 
проекции и дори невинаги да е назовавана така, започва постепенно 
да се утвърждава. Тя включва както познатите и широко използвани 
начини на комуникиране като електронна поща и електронни 
платформи например, така и навлизащите академични блогове, 
видеозаписи на лекции, обучителни мултимедийни презентации и 
филми. През годините се наблюдава и тенденция към осмисляне на 
възможностите за активиране и адаптиране на социалните мрежи 
в процеса на обучение между преподаватели, администрация и 
студенти. Комплексната природа на университетското образование 
включва различни компоненти. Едни от тях са преподаване, 
подготовка на материали за допълнителна самоподготовка в 
съответните нови формати и публикуването им в интернет. Други 
се отнасят до оценяването, контрола, семестриалните и държавните 
изпити на студентите; а трети до координиране на дейностите между 
администрация и студенти, между администрация и преподаватели. 
В настоящата статия е направен опит да се представят някои 
особености на виртуалната академична комуникация, проявления 
на общуването в университетите при използване на възможностите 
на интернет.

1  Въведение

Електронното и дистанционното обучение показват устойчиво развитие, 
те предполагат както продължаване на установените добри традиции, така 
и непрекъснати иновации на различни нива: технологично, педагогическо, 
комуникативно и други. Виртуалната академична комуникация има 
практически проекции и дори невинаги да е назовавана така, започва 
постепенно да се утвърждава. Тя включва както познатите и широко 
използвани начини на комуникиране като електронна поща и електронни 
платформи например, така и навлизащите академични блогове, 
видеозаписи на лекции, обучителни мултимедийни презентации и филми. 
1 Този доклад е изготвен с частичната финансова подкрепа на Фонд „Научни изследвания” по 
проект № INZO1/0111.
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През годините се наблюдава и тенденция към осмисляне на възможностите 
за активиране и адаптиране на социалните мрежи в процеса на обучение 
между преподаватели, администрация и студенти. Комплексната природа на 
университетското образование включва различни компоненти. Едни от тях 
са преподаване, подготовка на материали за допълнителна самоподготовка 
в съответните нови формати и публикуването им в интернет. Други се 
отнасят до оценяването, контрола, семестриалните и държавните изпити на 
студентите; а трети до координиране на дейностите между администрация 
и студенти, между администрация и преподаватели. 

В някои от своите функции университетският преподавател е 
различен от образа на кабинетния учен, той се проявява като обучаващ, 
който използва както традиционни, така и нови канали за комуникация 
със студентите. Преподавателят прилага познатите монологични и 
диалогични формати за предоставяне на знания, обаче той се насочва и към 
интерактивни формати и модели, някои от които биха могли да се отнесат 
към виртуална академична комуникация. Комуникирането във виртуална 
среда представлява интересен обект за изследване от различни науки, като 
тук фокусът е върху проучване на мястото на виртуалната академична 
комуникация в контекста на електронното и дистанционното обучение. 
Целите са както обзор с оглед изясняване на обема и съдържанието на 
понятието и евентуално включването му на по-късен етап в метаезика 
и терминологичния апарат, както и представяне на резултати от добри 
практики при реализиране на отделни видове виртуална академична 
комуникация. 

Едни от особеностите на дистанционното обучение са обучение от 
разстояние, когато присъствието на студенти и преподавател на едно и също 
място по едно и също време по време на целия обучителен процес или на 
по-голямата част от него не е задължително. Смята се, че дистанционното 
обучение е удобен начин за придобиване на професионална квалификация, 
тъй като тези, които се обучават, могат да се подготвят самостоятелно в 
удобно за  тях време. Те не се откъсват от работата за по-дълги периоди от 
време. Освен това се избягват пътувания, като това се посочва също като 
предимство на дистанционното обучение, като се привеждат аргументи, че 
то е относително евтино. Същевременно обаче е необходимо да се създадат 
такива учебни материали и такава организация на учебния процес, че 
обучаваните да придобият трайни знания. Също така остава актуален и 
въпросът с консултациите между преподаватели и студенти, дали въобще 
ще се елиминират директните срещи и дали те ще се реализират само през 
интернет. Следващият важен въпрос е за провеждането както на текущ 
контрол, така и на изпитите и как това да става по такъв начин, че да бъде 
гарантирано качествено обучение и образование. 

Учебните материали, които се предоставят на студентите при 
дистанционно обучение, могат да бъдат печатни материали – книги, 
учебници, учебни помагала и други, както и аудио- и видеозаписи. През 
последните години се говори и за електронни учебници. Също така 
навлизат и тестове, които се реализират при използване на компютри. Не на 
последно място се говори и за активизиране на мултимедийни презентации. 
В някои университети има добри практики при осъществяваване на 
видеоконференции и дори за виртуални класни стаи, макар те да не се 
използват широко. Дистанционно учене включва и друг тип учебни 
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материали, а именно уеб-базирана информация, аудиозаписи, видеозаписи, 
както и традиционни книги, материали на хартиен носител. Освен това 
сайтове на обучаващите образователни институции, организации и 
университети дават справочна информация за тези материали. През 
последните години основателно може да се говори за навлизане и 
утвърждаване на електронни научни списания или на популярни онлайн 
списания. Те се възприемат като възможни комуникационни канали за 
представяне на научна информация на студентите, които са предпочели да 
се обучават в дистанционна форма на обучение. 

Проучванията за това как биха могли да се обучават студенти при 
използване на възможностите на глобалната мрежа са поставени в 
относително неголям брой научни публикации в България. В книгата 
„Електронното обучение в България. Политики, практики, тенденции” 
(2009) под редакцията на Румяна Пейчева-Форсайт са представени 
резултати от изследвания.

Стоян Съев  в студията „Социо-културни аспекти на компютърно 
опосредстваните комуникации в обучението”, представена в Годишника на 
СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика, книга Педагогика, 
том 98, са представени резултати, свързани с образователните потребности 
на новия тип общество; с това как да се проектира електронен курс, 
базиран на компютърно опосредстваната комуникация, за необходимостта 
от нов тип образователна парадигма.

В книгата „Академичната комуникация” (2010) с автори И. Мавродиева 
и Й. Тишева също са поставени въпроси, свързани с възможности да се 
осъщестява обучение и коммуникация в университетите и при използване 
мрежата.

2  Виртуална комуникация

Нека тук въведем термина академична комуникация, която според нас може 
да включва писане, четене, слушане, гледане, говорене и презентиране. 
Все още формализирането на термина виртуална академична комуникация 
не е финализирано, по-скоро може да се говори за търсене на коректно 
назоваване на динамично развиващи се процеси във висшето образование 
и постепенно актуализиране на категориално-понятийния апарат, като 
това предполага знания от различни научни области и прилагане на 
интердисциплинарен подход при дефинирането му.

Университетските преподаватели активно използват електронната 
поща при осъществяване на академична комуникация със студентите, 
независимо дали те се обучават в редовна форма или дистанционни или 
са част от курсове, позиционирани като електронно обучение. Студентите 
от отделни курсове и специалности използват общи електронни адреси, 
като вече навлизат и персоналните университетски електронни адреси и 
поща. Това може да се оцени като положително явление и тенденция, тъй 
като се оптимизира обучението и в посоки администрация – студенти – 
преподаватели. Може, макар и с известна условност, да се каже, че тези 
общи електронни пощенски кутии се използват както за предоставяне 
на научна информация, така и за текущ контрол. Студентите изпращат 
на преподавателите материали до изпълнени задачи. Пращането 
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на учебни материали от преподавателя до студентите по мейл е 
своеобразна неперсонализирана виртуална комуникация. Същевременно 
изпращането на материалите от студента към преподавателя е специфична 
персонализирана виртуална комуникация. Тя може да е единично явление, 
но все по-често се говори за по-продължителна комуникация от този тип 
особено когато се осъществява не само текущ контрол на студентите, но 
и когато се дават консултации за дипломни работи и магистърски тези, 
които са част от академичното обучение. Този тип комуникация се оказва 
предпочитана от част от студентите, тъй като при тях като поколение, 
което използва активно глобалната мрежа, са налице други нагласи и 
възприятия на студентите. Все още използването на Skype се възприема 
от преподавателите като неформален начин на академична комуникация 
и на този етап е редуциран. Същевременно електронните платформи 
предоставят други и различни възможности за обучение на студентите 
и те активно се насочват към използване на ресурсите. Освен това се 
формират умения за дисциплина и спазване на срокове и критерии, както 
и за създаване на временни виртуални общности. Т.е. това е особен вид 
синхронна и асинхронна формална виртуална комуникация. 

3  Преподавателят и виртуалната академична комуникация

Възможно е да се състави хипотеза, че при дистанционното и електронното 
обучение участието на университетския преподавател в процеса на 
преподаването се променя. Също така може да се каже, че участието на 
университетския преподавател частично е редуцирано при дистанционното 
и електронното обучение в сравнение с преподаването в аудитории и в зали 
при директна комуникация. Една от причините за това трансформиране на 
статуса му са спецификите на дистанционното и електронното обучение. 
Тогава когато има присъствие на студенти в залите, университетските 
преподаватели предоставят научна информация при реализиране на 
директна комуникация в академична среда, при която лекторите се 
възприемат като основен източник на знания и научна информация. 
Необходимо е и уточнение, че това е валидно, когато се използват лекция 
или презентация, т.е. традиционно и относително нови начини на обучение. 
При всички начини на преподаване университетският преподавател остава 
базова фигура, която ръководи и направлява обучението не само по време 
на лекции, но и по време на ролеви и симулативни игри. Това че използва 
интерактивни методи, не променя статуса му, включващ предоставяне на 
информация и направляване на комуникацията.

При дистанционното и при електронното обучение обаче настъпват 
трансформации по отношение на ролята на преподавателя в академичното 
образование, а тези промени са детерминирани от редица фактори. 
Преподаването при използване на интернет и в частност на електронни 
платформи налага редица промени. Независимо от това функциите 
на преподавателя като автор на учебни материали, като създател на 
образователни ресурси, като консултант и като оценител остават 
доминиращи в процеса на университетското образование и при обучение 
в отделни курсове. Въздействието на преподавателя по време на 
дистанционното обучение не може да бъде уловено и усетено по начин, 
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по който това става при директното общуване. Също така остава отворен 
въпросът за усещане за съобщност. Възможно е да се говори, че има 
своебразна алиенация между преподаватели и студенти при използване на 
платформите за електронно обучение. Освен това е недостатъчно изследван 
въпросът за необходимостта от използване на по-официален изказ от 
студентите при представяне на заданията по текущия контрол например, 
както и за необходимост от формализиране на академичната комуникация. 
При обучение чрез електронни платформи някои от студентите възприемат 
преподавателя предимно като автор на учебни материали и като оценяващ 
знанията им. Някои от студентите не успяват да формират представа 
за персоналния му облик на академичен преподавател, за това какви 
комуникативните умения има той. Същевременно преподавателят няма 
възможността да се представи пред различни студентски общности, да 
покаже модели на поведение в академична среда, които могат да бъдат 
видени при традиционното университетско образование.

4  Обучение и самообучение във виртуална среда

Някои лекции и презентации, по-рядко цели курсове, се записват и се 
предоставят на студентите, които се обучават в дистанционна форма. Тези 
аудио- и видеозаписи са част от обучението и те се предоставят на CD или 
DVD, или като уеб-базирана информация, или в електронните платформи, 
които съответният университет използва. Могат да бъдат изведени както 
плюсове, така и минуси на това обучение. Преподавателят, чиито лекции са 
записани, не може да „общува” индивидуално с всеки отделен студент, но 
студентът, като гледа и слуша записите, може да се концентрира, но може 
и да не успее да възприеме информацията изцяло. Възможен е и вариант, 
при който тези записи се слушат и гледат от малка група студенти. Както 
при индивидуалното, така и при груповото гледане на записи на негови 
лекции и презентации преподавателят няма възможност да възприеме 
сигналите на обратна връзка. Възможно е обаче студентът или студентите 
да направят коментари или да изпратят въпроси чрез електронна поща, т.е. 
чрез асинхронна компютърно опосредствана комуникация. Това удължава 
процеса на получаване на отговори в сравнение с директната комуникация 
в университетските аудитории. Същевременно студентът може да върне 
записа назад, при това нееднократно, да изслуша и изгледа отново 
информацията, като се концентрира върху неясните моменти и преди да 
изпрати електронно писмо с въпроси до преподавателя, да потърси сам 
допълнителна информация. Това са възможности, както и право на избор 
и самоорганизация, които също биха могли да допринесат за повишаване 
качеството на обучение, ако студентите са мотивирани.

Отчитайки особености на комуникация  във виртуална среда, се 
предполага, че се налага друг начин на подготовката на учебните материали, 
както и академично говорене във виртуална среда. Преподавателят говори 
пред студентите по един начин, когато те са в залата, но когато трябва да 
подготви лекции и презентации, които да се гледат и слушат след това 
от студентите, следва други правила. Той познава студентската аудитория 
от даден курс, но виртуалната аудитория е различна. Тъй като не може 
да предвиди какви точно въпроси ще възникват при гледане на записите 
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на академичните лекции и презентации, той трябва да предвиди какво да 
включи като информация, за да не предизвика комуникативни бариери 
или да избегне непълноти, или пък претрупаност от знания. Освен това 
преподавателят дава и допълнителни източници с оглед осигуряване на 
добра самоподготовка при дистанционното и електронното обучение, 
посочва и уеб-базирана информация и други ресурси, отнасящи се до 
темата на лекцията. Освен това преподавателят, който подготвя материали, 
които да се представят в електронни платформи или като част от пакетите 
за обучение в дистанционна форма на обучение, съчетава фактите, стреми 
се да има точни позовавания. При онагледяването университетският 
преподавател съчетава вербални, невербални и иконични знаци. 
Наблюденията показват, че засега не във всички университети, факултети 
и специалности има достатъчно потенциал за изготвяне на такива учебни 
материали или цели пакети. Също така тези материали се апробират, преди 
да се предоставят на студентите, а това също изискват време. Подготовката 
на такива материали предполага формиране на екипи, в които да се включат 
специалисти от различни научни области, а именно информационни 
технологии, психология, педагогика, методика, реторика и др. Това е така, 
тъй като освен помагалата се налага подготовка на тестовете за контрол 
и за оценяване. Налага се да има съгласуване, да се правят по-лесно 
допълнения, да не се допускат дублирания или неясноти, защото при 
дистанционно обучение студентът се подготвя самостоятелно. 

Освен това все още има известен скептицизъм по отношение на това 
дали във виртуална среда могат да се организират и провеждат ролеви 
и симулативни игри. Вече стана ясно, че при лекции и презентации, 
при монологични жанрове, при традиционни жанрове това е възможно. 
Вече има опит в създаването на електронните учебници, както и на 
електронни научни списания, които също подпомагат процеса на 
обучение. Разсъждавайки обаче за диалогични формати, за формиране на 
комуникативни умения, се налага все още да се проучат добри практики в 
тази област, преди да се инвестират време и ресурси в тях. 

Всичко посочено по-горе поставя немалко въпроси пред академичната 
комуникация, която ще се реализира във виртуална среда. Остава отворен 
и въпросът за това как ще се ползват учебни материали и образователни 
ресурси, как ще се оценява този труд на преподавателите, които подготвят 
материали за дистанционното обучение или за електронни платформи.

В заключение може да се каже, че академичната комуникация се 
осъществява чрез традиционните и утвърдени жанрове и канали, като 
постепенно тя се реализира и във виртуална среда, което поставя учени и 
преподаватели пред редица въпроси, отговорите на които могат да бъдат 
дадени от екипи от специалисти от различни науки.
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Резюме. Целта на настоящата статия е да изясни до каква 
степен и с какви стратегии за изучаване на чужд език си служат 
студентите при  работа с вид компютърна симулация (виртуална 
лаборатория) в занятие по английски език. Изследването 
се ръководи от принципите на изследователската практика, 
включващи използването на учебните дейности като основни 
източници за събиране на данни. Въведението представя главните 
характеристики на изследователската практика като тип научно 
изследване, използваната класификация на учебните стратегии и 
оценка на възможностите на виртуалната  лаборатория за езиково 
обучение на студенти, изучаващи ентомология, генетика и химия 
като спомагателни дисциплини. Резултатите и обсъждането 
съдържат анализ на приложените учебни стратегии и показват 
какви видове разговор стимулират те.

Ключови думи: компютърна симулация, виртуална лаборатория, 
стратегии за учене, изследователска практика, умение за говорене, 
критично мислене 

1  Въведение

Компютърната симулация е сравнително достъпен интернет ресурс, 
особено подходящ за обучение по английски език на студенти поради 
възможностите, които предлага за изпълнение на практически задачи 
от изучаваните дисциплини чрез използване на езика цел. Тъй като 
речникът по езиково преподаване, издаван от Лонгман, дефинира 
понятието симулация по два различни начина, правим уточнението, че 
тук не говорим за симулацията като компютърна програма с възможности 
за манипулиране на променливи, а имаме предвид второто значение: 
„учебна дейност, която възпроизвежда или симулира действителна 
ситуация и често е свързана с драматизация или групова дискусия […]. 
При симулативните дейности обучаваните получават роли в дадена 
ситуация, ЗАДАЧИ, или проблем за решаване и инструкции, които 
да следват  […]” (с. 487) [1]. Симулациите като учебни дейности може 
по-нататък да се класифицират като експериментални и символични 
[2]. Пример за експериментална симулация е тренажорът, при който 
ползвателят е участник в симулацията и общува единствено с програмата. 
1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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Символични симулации според Гредлер са виртуалните лаборатории и 
виртуалните разходки. При тях изследователят, наблюдавайки отстрани, 
„обяснява или предвижда събития”.  Те дават и по-голяма възможност 
за общуване с партньори и преподавател [3]. Макар и предвидена за 
специализирана, неезикова дейност, компютърната симулация придобива 
значение в обучението по езика, благодарение както на дизайна си, така 
и на начините, по които се използва. По своята природа симулацията 
според Даяна Лорилард е адаптивно средство за обучение, осигуряващо 
на ползвателя вградена обратна връзка и контрол. Тя няма универсална 
способност за реализиране на всички видове учебни взаимодействия в 
един урок. Поради това е необходимо нейното поставяне в контекст, който 
я допълва с разказвателни и комуникативни учебни средства. За тази 
цел Лорилард препоръчва със симулацията да се работи по двойки, при 
обсъждане на действията и записване на проведените дейности, за да може 
преподавателят да наблюдава и предоставя външна обратна връзка [4]. 

Избраната за целите на изследването симулация в голяма степен 
удовлетворява препоръките за съчетаване на адаптивната с други видове 
медии.  Това е една общодостъпна, виртуална, онлайн лаборатория  с 
наименованието Inquiry into Biology [5]. Моделът на дизайна є е основан 
върху Цикъла на емпиричното учене на Колб, където: „обучаваният (1) 
придобива нов опит и познания (2) активно наблюдава и обмисля чрез 
структурирано водене на записки, задаване на въпроси и обсъждане (3) 
представя своето схващане (4) продължава изследването чрез експеримент 
и проучване (5) активно наблюдава и разсъждава (6) представя 
преосмисленото си схващане за придобития опит” (с. 9) [6]. Всеки от 20-
те раздела на лабораторията започва с упражнение за придобиване на нови 
знания чрез извършване на експеримент. В съдържанието на сайта този вид 
упражнение е определено като анимация и дизайнът му позволява работа 
по двойки. Следват същински лабораторни упражнения, предвидени за 
самостоятелна работа, и най-накрая в разделите присъстват видеоклипове 
с изучаваните явления. 

Опитът показва, че независимо от дизайна на симулацията  и 
допълнителните указания на преподавателя студентите нерядко изпълня-
ват дейностите, без да четат указанията и след многократни неправилни 
стъпки. В резултат на това крайната цел се постига, без да се научава 
нещо нито на лингвистично, нито на стратегическо равнище. Възникват 
естествените изследователски въпроси:

Какви учебни стратегии използват студентите в работата си със 1. 
симулацията?
Какви видове разговор стимулират приложените стратегии?2. 

Към момента изследователят има за цел изясняването на тези въпроси 
без конкретни предложения за интервенция и  промяна на ситуацията. 
Затова и избраната методологическа рамка е тази на изследователската 
практика, дефинирана от Дик Олрайт, специалист от Ланкастърския 
методически център [7]. Изследователската практика може да се разглежда 
като начален етап на едно активно изследване и да премине в такова, при 
положение че се формулира хипотеза и съобразно с резултата от проверката 
и се осъществят промени в техниките на преподаване. Изследователската 
практика за разлика от активното изследване води началото си от така 
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наречените озадачаващи явления в учебната практика (изследователските 
въпроси), докато активното изследване от самото начало идентифицира 
проблеми за решаване в хода на провеждането. Етапите и процедурите 
в изследователската практика, очертани от Олрайт, са систематизирани в 
Tаблица 1 [7].

Таблица 1. Етапи и процедури в изследователската практика

Етап 1 Озадачаващо 
явление

Идентифициране на озадачаващо явление в 
учебната практика, напр.: „Защо е толкова трудно 
да се придържаме към английския по време на 
екипна работа?”.

Етап 2 Размисъл Индивидуално или колективно разсъждаване върху 
проблема за по-добро вникване в него, а не за да се 
предлага решение.

Етап 3 Избор на 
конкретна тема

Фокусиране върху по-конкретна подтема 
на идентифицираното озадачаващо явление.

Етап 4 Подбор 
на учебни 
дейности

Подбор на процедури и дейности, които може да се 
използват и като инструменти на изследването.

Етап 5 Адаптиране 
на дейностите

Адаптиране на подбраните дейности към новата 
учебна тема, свързана с озадачаващо явление в 
класната стая.

Етап 6 Провеждане 
на изследването

Провеждане на подбраните учебни дейности и 
същевременното им използване като техники за 
събиране на данни.

Етап 7 Анализ 
на резултатите

Етап 8 Решение 
за бъдещи 
действия

Новото прозрение за озадачаващото явление ще 
доведе или до преосмисляне на схващането ни за 
него, или до преминаване към активно изследване и 
търсене на решение на проблем.

Основният източник на данни при изследователската практика е 
учебната дейност, а като съпътстващи методи се прилагат наблюдението, 
анкетата, интервюто и дневниците. 

Теоретичната рамка, на която се базира настоящото изследване на 
учебните стратегии, е моделът на О’Мейли и Шамо за стратегиите за 
изучаване на език, част от които са показани в Tаблица 2 [8].

Таблица 2. Модел на стратегиите за изучаване на език.

Мегакогнитивни Когнитивни Социални
1) Планиране
2) Селектиране
3) Самонаблюдение
4) Идентифициране 
    на проблеми
5) Самооценка

1) Повторение 
2) Ползване на справочници
3) Класифициране
4) Водене на бележки
5) Доразвиване на знанията
6) Резюмиране
7) Превод
8) Предвиждане 
    на резултата

1) Задаване на въпроси 
    и поясняване
2) Сътрудничество (работа 
    по двойки)
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2  Методи

Участниците в изследването са 7 студенти по агрономство, 4 семестър. Те 
изучават специализиран английски език по структурно-ориентирана учебна 
програма с комуникативни елементи и имат известен опит в използването 
на стратегии за четене и разговор. От 30 семинарни упражнения през 
семестъра 25 се провеждат традиционно, със собствени печатни материали, 
а останалите 5 са посветени на компютърно подпомагано обучение, 
използващо директно интернет ресурси.

Стратегиите, избрани за работа с виртуалната лаборатория,  
принадлежат към  две основни групи – когнитивни (за усвояване на 
нови знания) и социални (за споделяне и търсене на информация от 
колеги и преподавател) [8]. Метакогнитивните стратегии, насочени към 
планирането и организацията на учебните процедури, не са включени, 
тъй като процедурите до голяма степен са планирани от дизайнерите на 
симулацията и от преподавателя.

Основният метод на изследването е специално подбраната симулативна 
учебна дейност, даваща възможност за прилагане на двата вида стратегии. 
Това е едно въвеждащо, анимирано лабораторно упражнение от първи 
раздел на виртуалната лаборатория Inquiry into Biology, озаглавено 
„Зависими и независими променливи”. То има текстова част с указания за 
провеждане на експеримента, а до текста е изобразена опитна постановка 
с необходимата апаратура – банки с различни сортове царевица и с 
различни концентрации на вредител, градинарски справочник, везна, 
таблица за записване на резултатите от измерванията и калкулатор. 
Дизайнът на симулацията естествено насочва обучаваните към прилагане 
на когнитивните стратегии повторение (експериментът се провежда 
неколкократно при промяна на концентрациите на вредителя), ползване 
на справочник  и водене на бележки. Реализирането на допълнителни 
стратегии е възможно, като те се моделират от преподавателя при работа 
със студент и прожектиране на компютърния екран върху стената. При 
демонстрацията студентът чете на глас инструкциите, а преподавателят 
ги изпълнява, като прекъсва след прочитането на сложен пасаж с молба 
за разяснение, перифразиране или, в краен случай, превод. Когато 
инструкциите предоставят възможност за избор, експериментаторът се 
консултира с четеца кой вариант да се предпочете и защо. След изпълнение 
на първите няколко инструкции, експериментаторът поставя въпроса за 
очакваните резултати. С това демонстрацията приключва и студентите 
продължават работа по двойки по аналогичен начин. След осъществяване 
на първия експеримент ролите на четеца и експериментатора се сменят, 
така че и двамата участници имат възможността да упражнят моделираните 
стратегии.

Съпътстващите методи за събиране на данни са наблюдението и 
анкетата. Наблюдението се проведе с цел да се провери доколко се 
прилагат двата типа учебни стратегии при работа със симулацията. 
Докато студентите работиха по двойки на компютрите, двама външни 
преподаватели наблюдаваха две произволно избрани двойки и попълниха 
схема за наблюдение, съдържаща някои от предложените от О’Мейли и 
Шамо когнитивни и социални стратегии (вж. Таблица 3).
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Категории 
стратегии

Стратегии Студент 
1

Студент 
2

1) когнитивна

2) социална

3) когнитивна

4) когнитивна

5) социална

6) когнитивна

7) когнитивна

8) когнитивна

9) когнитивна

10) когнитивна

1) Четене на глас на инструкциите 
     за провеждане на експеримента
 
2) Процедурен въпрос/отговор

3) Перифразиране/резюмиране 
    на прочетеното.

4) Изпълнение на инструкции

5) Питане за мнение 
    или предвиждане
6) Предвиждане (на резултата)

7) Изказване на мнение

8) Ползване на справочник

9) Превод

10) Повторение при смяна на ролите

Таблица 3. Схема за наблюдение на използваните учебни стратегии

За улеснение на наблюдателите подреждането на стратегиите е в 
последователността, в която те най-вероятно се реализират. Срещу всяка 
от тях с отметка или кръстче се отбелязва колко пъти е използвана от 
Студент 1 или Студент 2.

Блиц анкетата, проведена с участниците, включва следните въпроси:
1. Коя от посочените стратегии ви помогна най-много при изпълнение на 
лабораторната задача?
а) ползване на справочник; б) перифразиране от колега 
в) обратна връзка, предоставена от програмата; г) консултация с преподавател
2. Коя стратегия ви послужи най-добре за разбиране съдържанието на текста?
а) разглеждане на изображение; б) справка с речник; в) перифразиране от 
колега.
3. Коя от следните стратегии не сте използвали в работата си? 
а) превод; б) разглеждане на изображение; 
в) питане към партньора за мнение или предвиждане; г) ползване на справочник; 
д) консултиране с преподавател.

3  Резултати и обсъждане

Резултатите от наблюдението показват, че при половината двойки само 
един от участниците използва стратегиите перифразиране/резюмиране 
и търсене на информация. Най-често двамата участници използват 
превод и консултиране с преподавател. Трима участници са задали по 
два процедурни въпроса, а трима  по три такива въпроса. Почти не са 
използвани стратегиите за доразвиване на придобитите знания. 

Анкетата показва, че най-полезни за участниците при провеждане 
на виртуалния експеримент са стратегиите преглед на изображение и 
получаване на обратна връзка от програмата. Обучаваните отчитат, че 
най-малко са използвали стратегиите за предвиждане на резултат и питане 
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за мнение. Справочници също се използват рядко. Тези ориентировъчни 
данни говорят за преобладаващия стремеж на обучаваните към бързо и 
успешно изпълнение на практическите задачи и свеждане до минимум на 
коментарите по тях. За промяна на тази нежелана тенденция е важно да се 
убедят студентите, че изследователският разговор, както го нарича Рупърт 
Уегъриф, има огромно значение не само за развиване на  лингвистичните 
умения, но и за мисловните способности и подобряване на учебните 
постижения [9].

4  Заключение

Голям брой от използваните стратегии като резюмиране, предвиждане и 
търсене на мнение упражняват уменията за говорене и критично мислене. 
Единствено процедурните въпроси/отговори нямат принос в това 
отношение, но техният брой не надвишава 3 за всеки участник по време 
на занятието. За съжаление недостатъчно се използват стратегиите за 
доразвиване на знанията, които в голяма степен способстват за  развиване 
на критичното мислене. 

Проведената изследователска практика може да послужи като пилотно 
проучване за по-нататъшно активно изследване, което да провери как 
обучението в използване на по-малко познатите когнитивни стратегии 
влияе върху съдържанието на разговорите между обучаваните в работата 
им с компютърна симулация.
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Резюме. Докладът има за цел да представи опита, натрупан 
в резултат на образователен проект, проведен със студенти в 
български университет, като една добра практика за усвояване на 
възможностите, които предлага свободната онлайн енциклопедия 
Уикипедия като образователен ресурс и образователна среда 
за провеждане на ползотворно смесено обучение в рамките на 
висшето образование в България. Уикипедия вече трайно присъства 
в процесите на търсене на информация и самостоятелно учене, но е 
необходимо повече разбиране как да бъде използвана пълноценно, 
а уикипроектите дават възможност на преподаватели и студенти 
в различни области на познанието да развият нужни знания и 
умения, като същевременно създават качествено достъпно онлайн 
съдържание.

Ключови думи: смесено обучение, висше образование, Уикипедия, 
уикипроект, case study 

1  Въведение. Уикипедия в образователен контекст

Настоящият доклад има за цел да представи една положителна практика, 
добила популярност в сферата на висшето образование в световен план – 
разработването и публикуването на съдържание в онлайн енциклопедията 
Уикипедия от студенти в рамките на уикипроекти. Преди всичко обаче 
следва да изясним какво е Уикипедия и кое предпоставя необходимостта 
да бъдат изследвани и развивани възможностите, които тя предлага в 
образователен контекст. 

Уикипедия е създадена през 2001 г. като колаборативна, уеб-базирана 
многоезична енциклопедия, създавана от доброволци и публикувана 
под свободен лиценз [1]. Името Уикипедия (Wikipedia) съчетава думите 
„уики” и „енциклопедия”. Уики (от хавайската дума wiki – бърз) е вид 
технология за изграждане на уебсайтове. Уикитата позволяват на своите 
потребители съвместно да създават и редактират съдържанието им, като 
всички промени могат да се проследят в ретроспекция и старите версии 
на всяка страница се пазят в нейната история. Свободната енциклопедия 
Уикипедия е най-известният пример за уебсайт, изграден на базата на 
технологията уики. 
1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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Проектът бързо се разраства и се превръща в един от най-посещаваните 
сайтове в интернет – към началото на 2011 г. Уикипедия е на осма позиция 
по популярност [2]. Към февруари 2011 г. съдържа над 17 милиона статии 
на над 270 световни езика и диалекта. Българската версия на Уикипедия 
съществува от края на 2003 г., като през ноември 2009 г. печели специалния 
приз за принос към българското уебпространство на десетото юбилейно 
издание на престижния конкурс БГ Сайт [3], а на 24 май 2010 г. достига 
стохилядната си статия, с което влиза в семейството на най-големите 
Уикипедии.

Социален  и интернет феномен, Уикипедия става обект на интерес и 
критики (позитивни и негативни), както и на изследване и развитие от страна 
на научни и академични среди по света, тъй като едновременно се налага 
като влиятелен фактор в информационното пространство и предоставя 
различни възможности за приложение в разнообразен образователен 
контекст, една от които е т. нар. уикипроект [4]. В настоящия доклад ще 
бъде представен модел за провеждане на такъв тип образователна дейност, 
изведен на базата на световния опит, както и обобщени резултати и изводи 
от приложението му в рамките на конкретен уикипроект, проведен със 
студенти в български университет.

2  Университетски проекти в Уикипедия

Първите подобни проекти в Уикипедия датират от 2004 година [5] и досега 
над 140 училища, колежи и университети в Северна Америка, Европа и 
Азия са прилагали писането на енциклопедични статии в англоезичната 
Уикипедия като образователна практика в десетки различни области на 
познанието. По-широко приложение тя естествено намира във висшите 
училища. 

Проектите минават най-общо през три основни етапа [6, 7]:
Подготвителен етап1. 
Етап на разработка на съдържанието2. 
Заключителен етап.3. 

При определяне на целите и параметрите на проекта следва да се 
отчитат спецификите на: типа обучение (редовно/задочно/дистанционно/
др.), проблемната област на преподаваната дисциплина и целите на 
обучението, особеностите на обучаваните като група и като индивидуални 
личности (възраст, опит, учебно натоварване, достъп до ресурси, интереси) 
и не на последно място – съдържанието на Уикипедия в съответната 
проблемна област. От голямо значение е да се привлече представител 
от уикипедианската общност за посредник на процеса особено ако 
преподавателят няма опит като редактор в Уикипедия [8].

Разработва се план и регламент на уикипроекта, времеви график, списък 
на задачите, който позволява модифициране, допълване и актуализация в 
хода на проекта от учащите, преподавателя и уикименторите. Обмислят 
се средствата за комуникация между участниците, изготвят се критериите 
за оценяване. Важно е, че Уикипедия се създава от доброволци, така че 
участието в проекта не трябва да е задължително условие, а алтернатива 
на друга форма на изпитване (писмена работа като реферат, доклад или 
презентация – според спецификата на обучителния курс и предвидените 
форми на изпитване и оценяване).
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Създава се страница на уикипроекта, съдържаща информация за плана, 
графика, правилата и критериите за оценка, примерни модели (подбрани 
добре разработени статии по проблемите на изучаваната тематика), както 
и други полезни онлайн и уикиресурси на разположение на участниците.

Следва въвеждаща лекция с участието на представителя на 
уикипедианската общност, по време на която се разясняват основните 
ценности, принципи и правила на Уикипедия, техниките за писане на 
статии, цитирането на източници, често допускани грешки и нарушения, 
които не се толерират и следва да се избягват – в Уикипедия и по принцип, 
например нарушението на авторски права. Преподавателят представя 
регламента и времевия график, критериите за оценка и начините за 
комуникация между трите групи. 

Студентите, пожелали да участват в проекта, си разкриват в Уикипедия 
потребителска сметка (ако не съвпада с името им, следва да я идентифицират 
с името си пред своя преподавател) и заявяват в страницата на уикипроекта 
статиите, по които ще работят. С това започва етапът на активно 
разработване на енциклопедично съдържание от страна на студентите, 
при което те получават помощ и обратна връзка от уикименторите, поели 
ангажимент към проекта. От своя страна преподавателят споделя грижата 
да съблюдава за истинността и фактологичната коректност на въведените 
текстове.

В заключителния етап преподавателят оценява създадените и развити 
от студентите теми в Уикипедия, като взема предвид и оставената обратна 
връзка от уикименторите, наблюдавали работата, изразяваща се в критики 
за допуснати нарушения и коментари във връзка с прогреса по статиите.

До момента в България са проведени следните уикипроекти, публично 
координирани със страници в българоезичната Уикипедия, изброени в [9]:

„Изкуство и култура” с ръководител ас. Росица Гичева, Нов • 
български университет (зимен семестър 2007/2008); 
„Електронно обучение” с ръководител гл. ас. Евгения Ковачева,  • 
Софийски университет (зимен семестър 2008/2009); 
„Политическа философия” с ръководител ст. ас. Николай Кръстев, • 
Университет за национално и световно стопанство (зимен семестър 
2009/2010, зимен семестър 2010/2011); 
„Онлайн медии и ПР” с ръководител Жюстин Томс, Нов български • 
университет (зимен семестър 2009/2010, зимен семестър 
2010/2011); 
„Политология” с ръководител гл. ас. д-р Георги Проданов, Нов • 
български университет (зимен семестър 2010/2011).

В следващия раздел ще бъдат представени някои обобщени данни от 
двегодишно изследване върху най-мащабния досега от гореизброените 
проекти – уикипроекта „Онлайн медии и ПР”.

3  Уикипроект „Онлайн медии и ПР”

Проектът „Онлайн медии и ПР” (У:ОМПР) се провежда през зимния семе-
стър в две последователни години (академичните 2009/2010 и 2010/2011) 
със студенти от трети курс на специалност „Масови комуникации” в Нов 
български университет с преподавател Жюстин Томс. В рамките на тези 
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проекти (условно У:ОМПР I и У:ОМПР II) с продължителност около три 
месеца студентите допринасят към българоезичната Уикипедия, като 
пишат и подобряват уикистатии в областите онлайн медии, реклама, пиар 
(връзки с обществеността), маркетинг, ИКТ и други.

Уикипроектът е организиран и проведен според гореизложения 
препоръчителен модел с привличане на уикипедиански посредници 
(уикиментори), тъй като преподавателят няма предварителен опит като 
редактор в Уикипедия. Такова сътрудничество предпоставя редица 
предимства, например при изготвяне на координационна страница на 
проекта в Уикипедия и при изготвянето на списък със задачи по проекта, 
който да е съобразен както със спецификите на изучаваната дисциплина, 
така и с възможностите за използване на Уикипедия в съответната област. 
За улеснение на студентите, голяма част от които ползват английски 
език, в списъка са предложени за превод добре разработени образци от 
англоезичната Уикипедия (подбрани от преподавателя и уикименторите). 
Важно е да се отбележи, че в хода на проекта на студентите се дава 
възможност да избират, допълват и актуализират списъка със статии за 
създаване/развиване.

И в двете си издания уикипроектът започва с входяща лекция с 
участието на уикиментор, където се разясняват възможностите, условията 
и изискванията, свързани с участието в проекта. Качествената работа 
по статиите предполага да се представи пълноценно и изчерпателно 
темата, развита на базата на коректно използвани и цитирани авторитетни 
източници, с подходящ за енциклопедия стил, изказ и оформление. 

При изпълнение на поставените условия студентите получават отлична 
оценка. При частично неизпълнение по договаряне с преподавателя 
получават съответно по-ниска оценка за работата си в уикипроекта 
или избират да изпълнят друга задача извън Уикипедия – както вече бе 
отбелязано, участието в уикипроектите следва да бъде алтернативна, а не 
задължителна форма на изпит.

3.1  У:ОМПР І

При първото издание на проекта (У:ОМПР I) през 2009 г. за първи път 
(в рамките на българските уикипроекти) е въведена практиката на 
координационната страница на проекта уикименторите да обозначават 
текущото състояние на дадена статия със знаците  („да”) и  („не”). Тази 
практика е установена като положителна и е използвана и доразвита в 
последващи уикипроекти. 

По регламент всеки участник изпълнява три задачи по създаване или 
съществено разширяване на енциклопедични статии – две от областта на 
изучаваната тематика и една по желание (според интересите си), като за 
отлична оценка е необходимо успешно изпълнение на минимум две от 
задачите. От 54 записали се за участие, 25 не завършват задачите си до 
изтичане на крайния срок, като 11 от тях все пак получават положителна 
оценка от уикименторите за приноса си по една статия. Над половината 
(29) покриват поставените изисквания за отлична оценка, като 20 от тях са 
работили по три и повече статии.  

Сред проблемите, които се открояват в края на проекта У:ОМПР I,  са:
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Неуказване на авторитетни, благонадеждни източници за • 
представената информация, безкритично отношение към 
използваните източници;
Дословно копиране на текстове със запазени авторски права (най-• 
малко 13 от участниците са допуснали такова нарушение в поне 17 
статии);
Въвеждане на необработен машинен превод (най-малко двама • 
от участниците са въвели необработен машинен превод в поне 6 
статии);
Затруднения при създаването на текст в енциклопедичен • 
стил (използване на журналистически и рекламни клишета, 
непрецизности в изказа и терминологията, граматически и 
правописни грешки);
Затруднения, свързани със спецификата на уикиформатирането;• 
В края на проекта в опит да се спази крайният срок силно зачестяват • 
нарушенията като въвеждане на машинни преводи и копирани 
текстове, а без активната намеса на уикименторите, ангажирани 
с проекта, подобен наплив от неконструктивни редакции към 
Уикипедия би предизвикал негативни реакции от страна на 
уикипедианската общност.

Проблемите са дискутирани на заключителната лекция. Посетилите 
лекцията студенти попълват анкета [9] с въпроси за установяване на 
мотивационните фактори за включване в проекта, срещнатите затруднения, 
удовлетвореността от проекта като цяло.

 

3.2  У:ОМПР ІІ

На базата на опита от първото издание на проекта (У:ОМПР I) през втората 
година (У:ОМПР ІІ) са внесени промени в регламента по отношение на 
изискванията към статиите и сроковете за изпълнение на задачите. 

Броят статии за разработване е сведен от три на две – една по тематиката 
на изучаваната дисциплина и една по желание, като са завишени изисква-
нията относно качеството на статиите (по отношение на изчерпателност, 
източници, оформление). Освен това са дефинирани срокове за заявяване 
на желание за участие и на теми за разработка, и за изпълнение на 
задачите. Усъвършенстван е и инструментариумът за получаване на по-
пълноценна обратна връзка от студентите и оценяване на усвоените знания 
и умения относно Уикипедия. Така на встъпителната лекция на У:ОМПР 
II е проведено първо анкетно проучване (Анкета ІІ-1, [9]) за изясняване 
на предварително формираните познания, опит, нагласи и очаквания 
по отношение на Уикипедия изобщо, и конкретно за проекта. В края на 
У:ОМПР II (след обявяване на резултатите) е проведено второ анкетно 
проучване с участниците (Анкета ІІ-2, [9]), в което те дават оценка на 
организацията и реализацията на проекта, участието на уикименторите, 
собственото си участие и постигнати резултати, а също и указват какво 
ги е затруднило и кое намират удовлетворително. Едновременно с втората 
анкета студентите попълват също и кратък въпросник [9] за установяване 
доколко са налице базови познания и разбиране за Уикипедия.

На въвеждащата лекция присъстват общо 50 студенти (14 мъже, 35 
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жени, 1 непосочил), родени в периода 1983–1990 г. (предимно през 1989 
г. – 33 човека). 

Преобладаващата част (78%) посочват, че ползват Уикипедия за 
информация, свързана с обучението им. Също 78% я използват за 
обогатяване на общата култура, по въпроси, които ги интересуват. 
Информация, свързана с професионалната си реализация, търсят в 
Уикипедия 20% от анкетираните. Трима не ползват Уикипедия, защото не 
я считат за надежден източник на информация, и само един от студентите 
признава, че има опит с Уикипедия не като потребител на информация, 
а като редактор, но със съзнателно неконструктивен принос – т.нар. 
уикивандализъм2. Мнозинството от анкетираните в Анкета ІІ-1 50 студенти 
посочват, че използват българоезичната версия на Уикипедия (88%), а 
повече от половината (56%) – англоезичната. Макар и доста по-малко, 10 
човека указват, че използват и други версии на Уикипедия – на немски, 
испански, френски, италиански и арабски.

Мотивационните фактори за включване, които анкетираните посочват, 
са разнообразни, както може да се види от Фигура 1.

2 Вандализъм се нарича всяко добавяне, изтриване или променяне на съдържание от Уикипедия, 
умишлено извършено с цел влошаване на качеството.

Фиг. 1. Отговори на въпроса „Какво би те мотивирало да се включиш в проекта У:ОМПР?”

Отдавна се канех да допринеса към Уикипедия, 
а проектът е добър повод за това
Бих желал(а) да опозная по-задълбочено 
Уикипедия като медиен и социален феномен
Бих искал(а) да разбера какво представлява 
уикисофтуерът
Обичам предизвикателствата и ми е любопитно 
какво ще се получи
Възможността да получавам своевременна 
обратна връзка
Възможността за изява пред широка публика

Бих участвал(а) само заради оценката
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Преобладаващата част (29 от 50 анкетирани) очакват, че включването 
им в проекта и създаването на нови статии в Уикипедия ще бъде интересен 
опит. Също така, 28 смятат, че участието им в проекта би било полезно за 
тях, а 21 – че би било от полза за читателите, които търсят качествена 
информация в Уикипедия. Едва двама анкетирани посочват, че не смятат, 
че включването им в проекта ще им бъде от съществена полза. На въпроса 
дали идеята за уикипроекта им харесва, 80% заявяват положителна нагласа, 
като повече от 20% от всички анкетирани категорично одобряват идеята, 
20% се колебаят в предварителната си оценка и никой не дава отрицателен 
отговор. 

От 71 записали се за участие в страницата на уикипроекта, 25 човека са 
дисквалифицирани по различни причини: 19 – за неспазване на сроковете 
въпреки въведен толеранс в хода на проекта; 4 – след въвеждане на 
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необработен машинен превод, без други полезни приноси по статии; 2 – 
за въвеждане на копиран в нарушение текст след предупреждение. Още 
12 участници не завършват с оценка заради проблеми като: принос само 
по една статия; липса на ключови факти за обекта; необработен машинен 
превод, нужда от прецизиране на изказа и стила; начина на ползване на 
източниците и други. 

В края на проекта 32 студенти успешно завършват участието си с 
отлична оценка от преподавателя, след като са разработили по две статии, 
отговарящи на всички поставени изисквания. Двама, работили по две 
статии и получили положителна оценка от уикиментор по една от тях, 
получават оценка от преподавателя за работата си в проекта, макар и не 
отличен, заради пропуските.

В сравнение с У:ОМПР І се повишава броят на отпадналите поради 
неспазване на сроковете (според обновения регламент), но намалява 
броят на дисквалифицираните заради нарушения, свързани с въвеждане 
на неенциклопедични и копирани текстове. Статиите са разработвани по-
пълноценно в съответствие с по-високите поставени изисквания.

На заключителната лекция присъстват 20 студенти, не всички от които 
са участвали в проекта. Уикименторите, студентите и преподавателят 
заедно коментират впечатленията си от проекта. Предложения въпросник 
попълват 18, а анкетата – 20 студенти. Макар че не всички попълват 
(правилно) целия въпросник, всички 18 показват разбиране, че при 
създаването на статиите в Уикипедия трябва да се използват и коректно 
указват авторитетни източници. Също така, въпреки че спецификата на 
уикисинтаксиса е сред най-често посочваните от студентите затруднения, 
със задача, свързана с уикиформатиране, 10 от 14 отговорили се справят 
успешно.

Според анкетата 14 от присъстващите са били на въвеждащата лекция, 
а 6 – не. Незаписалите се за участие, отпадналите и дисквалифицираните 
от проекта посочват като причина най-вече проблеми при спазването на 
нужните срокове и изискванията към изпълнението на задачите. 

Анкетираните дават предимно положителни оценки на резултатите 
от уикипроекта по отношение на придобитите нови знания и умения и 
на създаването на достъпно качествено енциклопедично съдържание в 
българоезичната Уикипедия. Макар и не единодушни, преобладават и 
положителните оценки за работата на менторите и организацията като 
цяло, включително от студентите, които не са завършили уикипроекта с 
оценка.

Половината анкетирани не могат да преценят дали биха продължили 
да допринасят към Уикипедия след края на проекта, 4 не отговарят, 4 
дават утвърдителен, а 2 – отрицателен отговор на този въпрос. Един от 
отговорилите отрицателно е изложил и причината:

„Особеностите на уикиформатирането са прекалено специфични, по-добре е 
да се занимават хора с по-голяма отдаденост”. 

Всички отговорили положително са посочили своите аргументи защо 
биха продължили да допринасят към Уикипедия:

„Защото ми харесва да добавям нова информация в област, която ми е 
понятна.”

„Защото има още с какво да допринеса към енциклопедията.”
„Самата аз използвам често Уикипедия и осъзнавам колко важно е 

актуализирането и развитието є.”
„С познанията си можем да бъдем полезни и на другите.”
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Преди да пристъпим към заключението, следва да отбележим, че на 
базата на опита дотук могат да се очертаят и някои възможности за бъдещо 
развитие на този и други уикипроекти, като:

Допълнително прецизиране на изискванията и критериите за • 
оценяване – разработване на подробен списък с изискванията към 
студентите и скáла, отчитаща пропорционалния дял към общата 
оценка на отделните елементи, които я формират. 
Усъвършенстване на инструментариума за получаване на обратна • 
връзка от студентите – разработване на електронен вариант на 
анкетните карти и въпросниците, за да се осигури възможност за 
получаване на обратна връзка и от непосетилите въвеждащата и/
или заключителната лекции.
Оптимизиране на сроковете за записване и изпълнение на • 
задачата.

4  Заключение

Жюстин Томс, ръководител на проекта У:ОМПР, споделя:
„Опитът ми с въвличането на студенти да допринасят за развиването на 

българоезичната Уикипедия вече две години с проекта У:ОМПР показва, че това 
е важно и ценно за всички начинание. Студентите осмислят отговорността да 
допринасят, преминават успешно, навигирани от уикименторите през трудния 
път на създаване на неутрално и качествено съдържание. Изключително съм 
доволна от проекта през тези две години и смятам да продължа и в бъдеще.”

Авторът на настоящия доклад, участвал като уикиментор в реализира-
нето на проекта, както и в събирането и анализирането на гореизложените 
данни за резултатите от него, се присъединява към положително оценява-
щите тази все още нова практика във висшето образование в България 
и заявява желание да способства за развитието и популяризирането є в 
бъдеще.
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Резюме. Настоящото изследване e в пресечното поле на териториите 
на специфичните цели и условия на постмагистърска квалификация 
на учители по биология в СОУ и на дистанционното обучение като 
особена форма на организация, тясно свързвана с ученето през 
целия живот. В доклада са представени резултати от проучване 
на качествата на ключовия за педагогическото взаимодействие 
в дистанционно обучение диалог, като: предпочитани медии, 
продължителност на срещите от типа „лице в лице”, типология 
на комуникативния стил на учителите по биология, необходимите 
качества и компетенции на преподавателя през погледа на 
потребителя. В резултат от проучването е представен модел на 
организационна структура на дистанционно обучение на учители 
по биология, основан на потребителската готовност и очаквания.

Ключови думи: квалификация на учители по биология, 
дистанционно обучение, учене през целия живот 

1  Въведение

Идеята за учене през целия живот не се подлага на съмнения в 
съвременния свят. Въпросите, около които се водят дискусии, са насочени 
към създаването на необходимите нормативни, финасово-икономически, 
технологични и др. условия  за реалното конструиране на образователна 
среда без граници. Водещи фактори при създаване на такава среда са 
потребностите и очакванията както на социалната система като цяло, 
така и на отделния учещ субект, „потопен” в определена социално-
икономическа ситуация. В този контекст една от най-често дискутираните 
форми за организиране и реализиране на идеята за ученето през целия 
живот е дистанционното обучение. Това е и една от най-потребностно 
ориентираните форми. Успехът на която и да е конкретна реализация на 
дистанционно обучение зависи преди всичко от очакванията и готовността 
на учащите, относно всеки от елементите на дистанционното обучение 
като система. 
1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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Настоящото изследване e в пресечното поле на териториите на 
специфичните цели и условия на постмагистърска квалификация на 
учители по биология в СОУ и на дистанционното обучение като особена 
форма на организация, тясно свързвана с ученето през целия живот. 

Постмагистърската квалификация на учителя зависи от редица 
фактори, които условно могат да бъдат разглеждани в две основни групи: 
нормативни и социално-икономически. Нормативните фактори включват 
институционалната организация на това обучение,  регламентирана от 
нормативни документи на базата на многопосочна институционална 
комуникация между Министерство на образованието, висшите училища, 
готвещи педагогически кадри и средните училища. Естествено е, че добрата 
институционална комуникация предполага и качествена организация и 
реализация на процеса. Социално-икономическите фактори най-пряко 
произтичат и повлияват вътрешната психологична страна на субектите, 
които организират, реализират (произвеждат) и потребяват образователната 
услуга.  Тук следва да се отчитат редица социални феномени, свързани 
с тази професия като „феминизацията” є, степента на присъствие на 
образованието в ценностната система на обществото, оценяването на 
педагогическата квалификация като идеален и материален израз. Тези 
фактори следва да се вземат предвид при планирането и организирането 
на квалификацията на учителите в дистанционна форма.

2  Организационна структура на дистанционното обучение

Терминът структура в дистанционното обучение е натоварен с различно 
съдържание в зависимост от това в какъв контекст се употребява: за 
административна структура на институция, която провежда дистанционно 
обучение, за цялостна програма или курс, за структуриране на учебна 
среда чрез медия и т.н.

Един от водещите изследователи в областта на дистанционното 
обучение – М. Мур, предлага като ключ в анализа на структурата да се 
използва системният подход и в резултат извежда следния системен модел 
на дистанционно обучение (фиг. 1).

Фиг. 1. Системен модел на дистанционно обучение [1]

източник ¢ дизайн¢ протичане ¢ взаимодействие ¢ учебна среда
потребности  
на учащите
организации
теория
философия

инструкции
медия
програма
оценяване

отпечатване
аудио- 
видеокасети
радио-
телевизионни 
предавания
компютърен 
софтуер
аудио-видео 
конференции
компютърни 
мрежи

инструктори
съветници
административен 
екип
други учащи

работно 
място
дом
класна стая
учебен 
център
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Ключовите понятия според теорията на М. Мур в дистанционното 
обучение са: диалог, структура, дистанция. Между дистанцията и 
останалите две понятия съществува обратнопропорционална зависимост. 
Колкото по-добър е диалогът и по-добре организирана структурата, 
толкова повече се скъсява дистанцията преподавател – учащ [1, 2].

3  Проучване на потребителските очаквания относно
    организационната структура на дистанционно обучение 
    на учители по биология – инструментариум, резултати, 
    изводи

При планиране на проучването бяха отчетени характеристики и елементи 
от структурата на дистанционното обучение, отнасящи се последователно 
до източника, дизайна и протичането като части от системния модел на 
М. Мур (фиг.2). Така за първоначалното проучване на потребителските 
очаквания и нагласи по отношение на необходимостта и възможните 
варианти за реализиране на постмагистърската квалификация във форма 
на дистанционно обучение за учители по биология бяха групирани няколко 
фактора, които се отнасят съответно към субектните характеристики, 
притежание на субектите  и обектни характеристики на педагогическото 
взаимодействие, съществуващи извън субектите (табл.1).

Фигура 2

Източник        ¢ Дизайн                ¢ Протичане
Мотиви за записване в 
дистанционна форма

Предпочитани медии 
и характеристики 
на дистанционното 
обучение, свързани с 
начина за конструиране 
и организиране на 
дистанционното 
обучение.
Продължителност на 
срещите „лице в лице”

Качества на 
преподавателя
Комуникативен стил на 
учащите при обучение 
от дистанция

Таблица 1

Субектни характеристики Характеристики на педагогическото 
взаимодействие

На учащите: мотиви за избор на 
дистанционна форма на обучение; 
комуникативен стил на учене.
На обучаващия: професионална 
квалификация и личностни качества 
през погледа на учащите.

На опосредстваното 
взаимодействие – предпочитани медии. 
На непосредственото 
взаимодействие – продължителност на 
срещите „лице в лице”.

Изследването беше проведено с 28 учители по биология от страната, от 
които 10 от гр. София и 18 от провинцията. Всички включени в проучването 
учители са участвали в квалификационни курсове за повишаване на 
професионалната квалификация през последните пет години, като 16 
от тях са придобили високите 1 и 2 професионално-квалификационни 
степени през този период.
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3.1  Резултати от изследване на характеристиките на педагогическото 
       взаимодействие

За изследване на характеристиките на педагогическото взаимодействие 
учителите бяха поставени в позиция да подредят според своето 
предпочитание  следните средства (медии) за реализиране на дистанционно 
обучение: специално разработени печатни материали, DVD-базирани 
аудио-видео материали, видео-конферентни връзки с преподаватели, 
посветени на даден проблем, DVD-базирани демонстрационни уроци 
по биология, интернет-базирани материали. Този въпрос пряко е 
адресиран към избора на медия и интегрирането на медии в технология за 
дистанционно обучение на учители по биология. Резултатите показват, че 
най-предпочитани са интернет-базираните материали и DVD-базираните 
демонстрационни уроци по биология, следвани от DVD-базираните аудио-
видео материали и видео-конферентните връзки с преподаватели (фиг.3).  
В корелация с мотивите за избор на дистанционното обучение като форма 
за повишаване на професионалната квалификация и във връзка с разбиране 
на „образа” на дистанционното обучение учителите ранжираха термини, 
съдържателно свързани с дистанционното обучение, според това кой 
термин е най-близък по съдържание. Резултатите показват, че учителите 
по биология асоциират най-близо дистанционното обучение с ученето чрез 
кореспонденция (фиг.4). От тези два резултата се налага обобщението, че 
учителите очакват дистанционното обучение да се осъществява чрез 
кореспонденция през интернет, като част от нея са кратки теоретични 
материали, подкрепени с практически демонстрации.

Фиг. 3. Резултати от ранжиране по предпочитание на медия, представени като среден бал ± 
стандартна грешка на средното (SEM)

При проучване на най-оптималната продължителност на срещите от 
типа „лице в лице” учителите избираха един от следните варианти: „един 
ден”, „два дни”, „от три до пет дни” и „повече от 5 дни”. Резултатите 
показват, че най-предпочитаният вариант е продължителността „два 
дни” (фиг. 5). 
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Горепосочените резултати могат да бъдат разглеждани и в комплекс 
със субектните характеристики на учащите, като едно от обясненията за 
оптимална продължителност от два дни се крие в сравнително силното 
присъствие на мотива „да не отсъствам от работа” (фиг.6). Този факт има 
своята препратка към цялостния контекст със съответните нормативни и 
социално-икономически фактори, в който се случва постмагистърската 
квалификация на учителите в страната.

Фиг. 4. Резултати от ранжиране на термини, съдържателно свързани с дистанционното 
обучение,  представени като среден бал ± стандартна грешка на средното (SEM)

Фиг. 5. Резултати от избор на най-оптимална продължителност на срещите „лице в лице”
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3.2  Резултати от изследване на субектните характеристики на  
       дистанционното обучение на учители по биология в условия на 
       постмагистърска квалификация

Мотивите за избор на дистанционна форма на обучение, които учителите 
по биология трябваше да ранжират според своето предпочитание, бяха 
следните: възможността да не се разделям със семейството си; възможността 
да не отсъствам от работа; би било по-евтино за мен; възможността да 
уча самостоятелно със собствен темп на напредване; и възможността 
да уча самостоятелно, като проучвам по-задълбочено въпроси, които ме 
вълнуват. Резултатите показват, че само възможността да не се разделят със 
семейството си почти няма значение, всички останали мотиви имат роля за 
предпочитане на дистанционното обучение (фиг.6). При това ясно се вижда 
осъзнаването и предпочитането на автономията при учене по отношение 
на условията, но без прекомерна „отвореност” (виж фиг.4). Значението на 
автономността и интровертността на ученето за учителите по биология  
се подсилва и от резултатите, получени от проучване на комуникативния 
стил при учене, базирано на изследването на диалогичните поведенчески 
модели на А. Каспи и П. Горски [3]. Учителите по биология се вписват 
във втори поведенчески модел с доминиращ интраперсонален диалог 
(при възникване на проблем в хода на ученето първо „ще прочета отново 
предоставената ми информация”, след това „ще потърся допълнителна 
информация” / „ще се консултирам с преподавателя”), последван от 
интерперсонален с преподавателя (фиг.7). От представените резултати се 
вижда, че учителите не са склонни да обсъждат проблемите, възникнали 
в хода на ученето с другите курсисти.

Фиг. 6. Резултати от проучване на мотиви за избор на дистанционна форма на обучение, 
представени като среден бал ± стандартна грешка на средното (SEM)
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Като част от субективните характеристики в изследването беше включено 
и проучване на качествата, които трябва да притежава преподавателят в 
дистанционен курс за постмагистърска квалификация според учителите 
по биология. Резултатите, представени на фиг. 8, сочат, че учителите 
отдават водещо значение на професионализма на преподавателя, който 
трябва да е специалист най-вече в областта на Методиката на обучение 
по биология (МОБ). Личностните качества остават на заден план, но е 
важно да се отбележи, че търпението и толерантността са със сравнително 
висока степен на значимост.

Фиг. 7. Резултати от проучване на комуникативния стил при учене, представени като среден 
бал ± стандартна грешка на средното (SEM)

Фиг. 8. Резултати от проучване на субектната характеристика на преподавателя, 
представени като среден бал ± стандартна грешка на средното (SEM)
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Успешният модел за организиране на квалификация на учители трябва 
да е преди всичко основан на готовността на обучаваните да участват в 
него технологично и технически. При това не трябва да се забравя, че тя, 
готовността, може да е както обект на констативно проучване, така и обект 
на формиращи активности.  

4  Заключение

В контекста на съвременната парадигма за учене през целия живот стоят 
преди всичко въпросите: Кога?, Как?, Какво? и Колко?. Тези въпроси не 
са нови за ученето по принцип, но особено звучат, когато става въпрос за 
учещия субект, който вече има определена професия и е част от работната 
сила в обществото, като в същото време изпълнява и други социални 
роли, например на съпруг/а, родител и т.н. В този социално-образователен 
контекст реалното случване на учене през целия живот трябва да бъде 
силно повлияно от определени социални потребности и съобразено с 
динамично развиващите се личностни компетентности. Естествено не бива 
да забравяме, че социалните потребности и личностните компетенции не 
само че не са независими едни от други, а произтичат и се предпоставят в 
непрекъснат кръговрат по спиралата на социалното развитие.
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Обсъжданите разултати, разгледани в комплекс, могат да дадат 
отговор на въпроса каква е предварителната представа на учителите по 
биология за дистанционната форма на обучение в процеса на повишаване 
на професионалната им квалификация. Описани в предварително 
изведените два центъра  субектни характеристики и характеристики на 
педагогическото взаимодействие, очакванията на учителя по биология за 
дистанционното обучение са представени на таблица 2.

Таблица 2

Субектни характеристики Характеристики на педагогическото 
взаимодействие

На учащите: автономност и 
интровертност на ученето по 
отношение на темпа, акцентите в 
съдържанието и комуникативния стил.
На обучаващия: високо ниво на 
професионална подготовка в областта 
на МОБ, търпение и толерантност.

На опосредстваното взаимодействие: 
кореспонденция по интернет, DVD-
базирани демонстрационни уроци по 
биология.
На непосредственото 
взаимодействие: двудневна продължи-
телност на срещите  „лице в лице”.
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Резюме. Статията описва създаването на национална онлайн база 
данни от учебни проекти и мултимедийни уроци. Проектът е 
озаглавен „Електронна книга на учителя” по аналогия с книгите 
за учителя, съдържащи методически насоки по различни учебни 
предмети, наложили се в педагогическата практика. Обоснована е 
необходимостта от такава база данни. Изложена е нейната структура 
и съдържание. Формулирани са ползите и са дадени насоки за 
развитие в бъдеще.

Ключови думи: база данни, мултимедийни уроци, методика, 
учебни проекти, интегриране на технологии 

1  Въведение

Дадена система трябва да следва развитието на обществото, да съответства 
на неговото актуално състояние. Такава система е образователната и 
тя в най-голяма степен трябва да отговаря на това правило, тъй като от 
нейната стойност и гъвкавост зависи успеваемостта на утрешната нация 
на държавата. 

През последните години се наблюдават определени тенденции в 
развитието на учебния процес в световен мащаб. Могат да се диференцират 
най-общо три аспекта [2]:

Отдава се много по-голямо значение на ролята на активността, на 1. 
самообучението и самостоятелността.
Като основна се приема комбинацията от активно учене, наречено 2. 
още умение за учене, и ученето в сътрудничество. 
Конструктивистките теории за ученето и емпиричните изследвания 3. 
дават солидна основа, върху която се развива теорията за новото 
обучение. 

Във връзка с наблюденията, че не се отчита сериозно подобрение в 
нивото на образование, Европейската комисия предлага програма за 
сътрудничество по следните три направления [4]:

развитие у учениците на необходимите за живота способности;• 
предоставяне на всеки ученик на обучение с високо качество;• 
подобряване на качеството на подготовка на учителите и • 
училищния персонал.

Световните образователни тенденции и промени оказват влияние върху 
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обучението в българските училища. Водещ фактор в това отношение 
са днешните ученици, техните интереси, развитието на технологиите и 
навлизането им във всички сфери на живота.

   

2  Проблеми и актуално състояние

За да се предприемат промени и да се застане на определена позиция, е 
необходимо да се диференцират проблемите и да се отчете актуалното 
състояние на образователната система във връзка с използване на 
съвременни педагогически и информационни технологии. Основен 
остава проблемът за организацията на учебния процес и трудностите 
при реализация на проектно-ориентирано обучение с интегриране на 
технологии.

Учебно съдържание. По въпросите: какво, кога и как да се учи, се 
дискутира много. Основният проблем в тази насока е изискването за 
учебното разпределение и проблемите при промени през учебната година 
от страна на учителя. 

Учебниците. На много места изложението е на прекалено високо 
ниво, друг път самите текстове в учебниците са недостатъчни. Например 
в учебник за 4. клас по темата за енергията е предложена оскъдна 
информация, че електрическата енергия се получава в ТЕЦ, ВЕЦ и АЕЦ, а 
в бъдеще ще се използват силата на слънцето, вятъра и водата. Това е тема, 
която би могла да служи за реализиране на учебни проекти, проучване, 
формиране на гражданска позиция. 

Учебният процес. Поставянето на ученика в центъра на обучението 
означава той да има възможност да направи проучвания по даден проблем, 
в резултат да формулира изводи, които, извлечени от практиката, да 
бъдат значими и трайни. Методите, които се използват трайно в нашите 
класни стаи, трябва да  отстъпят място на такива, при които ученикът е 
активна страна в учебния процес, а не просто реципиент на знания. Един 
от начините за превръщане на учебния процес в интерактивен и желан е 
подходящото използване на технологиите.  

Училището, респ. материалната база. През последните години в 
българските училища се наблюдава масово оборудване на компютърни и 
мултимедийни кабинети, закупуване на преносими компютри, слейтове, 
интерактивни бели дъски и други технологични продукти, които да 
обезпечат нуждите на обучението. На практика материалната база в 
настоящия етап е на сравнително добро ниво.

Учителите. Голяма част от учителите имат у дома компютри и интернет. 
През 2000 г. едва 30% от тях са имали компютър, а 5% – интернет. 
Сега са единици учителите, които нямат у дома компютър и достъп до 
интернет. Голяма част от учителите са преминали различни курсове за 
работа с информационни технологии и за прилагане на различни методи и 
технологии за усъвършенстване на учебния процес. Преди няколко години 
използващите ИТ  са предимно млади, новопостъпили учители, които имат 
умения за работа с тях, но нямат методически опит, което също води до 
отрицателни резултати. Самите учители вече са много по-организирани и 
споделят ресурси и опит. Това обаче има и своите минуси. Споделеното 
учебно съдържание често е методически неиздържано. Наблюдават 
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се фактологически и методически грешки. При разработването на 
мултимедийни презентации се забелязват порочни практики, които се 
мултиплицират при ползването на свободно разпространявани презентации. 
Например използват се слайдове с прекалено много текст, презентации се 
озвучават с гласа на учителя и децата се превръщат в пасивни наблюдатели 
и слушатели, забелязва се прекалено използване на анимации, което прави 
презентацията тромава, а текста – нечетлив. Използват се презентации за 
неуместни цели – например в уроци по математика, в които трябва да се 
изясни изчислителен алгоритъм, се дават наготово изчисленията с едно 
щракване на мишката, много често се дублира ролята на учебника и много  
др.

За щастие увеличава се броят на учителите, които пристъпват творчески 
към реализацията на всяка отделна методическа единица. Техните идеи 
са новаторски и достойни да бъдат представени на учителската общност. 
Това дава основание да се пристъпи към създаване на колекция от 
мултимедийни уроци и проекти по различни теми и учебни направления. 

3  Интегриране на технологии в учебния процес

Интегрирането на технологии в учебния процес може да се градира в 
следните нива:

Използване на готов образователен софтуер. Традиции в тази 
насока има чуждоезиковото обучение. За съжаление в останалите сфери 
използването на образователен софтуер е много ограничено. Някои 
от причините за това са липсата или недостатъчният брой продукти, 
съобразени с българските държавни образователни изисквания; наличието 
на образователен софтуер на английски език, което в общия случай го 
прави неприложим в българското училище; високата цена и др. 

Провеждане на мултимедийни уроци. От началото на учебната 2010 г. 
авторите провеждат анкети в областните градове по въпроси, свързани с 
използване на технологии в учебния процес. На фигура 1 са представени 
резултатите от анкетни проучвания на 36 учители от област Видин, 83 
учители от гр. София, 49 учители от гр. Кърджали, 54 учители от област 
Пловдив, 76 от област Варна, 66 учители от област Пазарджик, 37 учители 
от област Благоевград, 56 учители от област Кюстендил и 49 учители от 
област Стара Загора през периода декември 2010 г. до февруари 2011. На 
фиг. 1а) е представена честотата на използване на технологии в учебния 
процес (в проценти). Забелязва се, че на въпроса „Колко често използвате 
мултимедийни уроци в учебната си практика” сборният процент на 
отговорите „веднъж на няколко месеца”, „1-2 пъти в годината” и „никога” 
е средно около 50% (Фиг. 1б). Анкетите се провеждат при обучения за 
интегриране на технологии в училище. Следователно анкетираната група 
учители е с повишен интерес към проблематиката, което навежда на 
мисълта, че реалният процент на учителите, които изключително рядко 
прибягват до мултимедийни уроци, е много над 60%. Една малка част 
от тях разработват сами презентации и ги използват активно в работата 
си. Преобладаващата част от учителите, които провеждат мултимедийни 
уроци, използват чужди презентации във вида, в който са ги взели от 
колега или след лека редакция.
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Работата по учебни проекти с интегриране на технологии. 
Отлични възможности за интегриране на технологиите дава проектно-
ориентираният подход в обучението. За съжаление броят на учителите, 
работещи по учебни проекти, е минимален. Причините за това са много 
дълбоки: липсата или слабото и едностранно застъпване на тази тема в 
университетските курсове; слабото владеене на английски език пречи на 
използването на готови учебни тематични проекти, прилагащи се активно 
във водещи в света образователни системи; силната класно-урочна форма, 
наложена в българското училище, и много др. През последните години 
се наблюдава по-голям брой начални учители, работещи по проекти. 
Проектно-базираното обучение дава възможност учители и ученици да 
подходят творчески към определена тема, да се обърне внимание на по-
трудни или по-интересни акценти за учениците [1]. 

За промяна на образователната система с цел по-добри постижения на 
учениците са необходими координирани действия на всички ръководни  
и ангажирани институции – на училището, обществото, регионални и на 
правителствено ниво. 

На база направения по-горе кратък анализ на проблемите за интегриране 
на технологиите в учебния процес авторите предлагат решение на част 
от тях чрез създаване, популяризиране и развитие на национална онлайн 
база данни от мултимедийни уроци и учебни проекти.

4  Същност на „Електронната книга на учителя”

Чрез създаване на Е-книга на учителя се работи за преодоляване на 
следните откроили се проблеми:

Голяма част от учителите не могат, нямат време или не желаят да 1. 
разработват сами мултимедийни уроци, но биха използвали готов 
мултимедиен продукт.  
Свободно споделяното между учителите учебно съдържание не 2. 
е проверено. Съдържа фактологически и методически грешки 
и неточности. Често се предлагат непрофесионално направени 
електронни ресурси, неотговарящи на изискванията, налагани от 
гледна точка на информационните технологии. 
Стимулиране на активно работещите учители, които често по места 3. 
са недооценени, подценени и понякога потискани.  

Така в началото на учебната 2010-2011 г. се постави началото на 
национален проект „Електронна книга на учителя”. Проектът се 

Фиг. 1. Честота на използване на мултимедийни уроци в учебната практика
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координира от авторите на статията и с подкрепата на програмата 
„Партньори в познанието” на Майкрософт България.

4.1  Цели на Е-книгата

Глобални цели са:
да се създаде национална банка от учебни ресурси за интегриране • 
на ИТ в учебния процес в българските училища; 
да се развива и разширява общността от учители новатори.• 

Конкретната цел на проекта е да се подпомогне образователно-
възпитателния процес в българското училище, като се наложат методи и 
форми на обучение с акцент върху ИТ. 

В съответствие с целта се поставят две групи основни задачи:
за учителите: • 

 да се обезпечи учебният процес с готови учебни материали чрез 
        създаването на национална база данни от методически разработки       
        на мултимедийни уроци и учебни проекти; 
 да се затвърди и развие създадената през последните години 
        общност на учителите новатори в България.

за учениците:• 
 да се повиши нивото им на дигитална култура; 
 да се използват уменията им целенасочено – за извършване на 
        проучвания, самостоятелни разработки, творчески прояви; 
 да се формират умения за работа в екип, оценка и самооценка. 
 да се включват в извънучебни и извънучилищни дейности, които 
        са свързани с изучаване на ИТ.

4.2  Структура

Електронната книга на учителя е насочена  към всички етапи от 
институционалното възпитание и обучение – от детска градина до 12. 
клас. Книгата се състои от 14 основни модула. Първите два включват 
мултимедийно съдържание, предназначено за работа в детска градина и 
в подготвителен клас. Следващите 12 модула съдържат мултимедийни 
уроци и учебни проекти, подредени по класове – от първи до дванадесети 
клас. 

Всеки от модулите се състои от раздели по тематични области и 
учебни предмети. Предложен е и раздел с учебни проекти, които са 
интердисциплинарни и включват интегриране на технологии.

4.3  Съдържание

Съдържанието на базата данни е динамично променяща се величина. 
Стартът на проекта е поставен през октомври 2010 г. Първият етап за 
подаване на уроци и проекти е до 20.02.2011 г. Вторият етап е до 20.07.2011 
г. Към момента базата от данни съдържа над 400 мултимедийни уроци и 
учебни проекти за начална образователна степен и значително по-малък 
брой уроци за 5. – 12. клас.
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Тази ситуация е обяснима с факта, че през последните години екипът, 
стартирал реализацията на Е-книгата за учителя, работи активно в сферата 
на началното образование. Там има традиции, работеща общност, активни 
контакти. 

Целта е положителната практика, реализирана в начална степен, да се 
разшири и да се увеличи значително броят на мултимедийните уроци и 
учебни проекти за 5. – 12. клас.  

За всеки от предоставените уроци и проекти електронната книга 
съдържа по една страница, на която се включват допълнителни материали 
– снимки, илюстриращи реализацията на предложения урок/проект в 
практиката, отзиви на ученици и родители, планове за бъдещо развитие, 
търсене на партньори и др. 

При представените мултимедийни уроци и проекти се предлага различна 
организация на учебния процес, която е специфична и е свързана с темата, 
с групата ученици, с уменията на учителя и с методическите цели, които 
се преследват. Прилага се фронтална и екипна организация в клас, както 
и самостоятелна работа на учениците. При работа по проект учениците 
работят в клас, както и получават много задачи, които реализират у дома 
или в библиотека. За голяма част от проучванията използват помощта на 
родителите. Конкретното управление е описано за всеки отделен проект.  

Голяма част от представените материали от учителите са свързани с 
използване на Mouse Mischief. Това е лесна за използване добавка към 
програмата PowerPoint, което я прави харесвана и предпочитана от 
учителите. Силни нейни страни са:

лесна и достъпна за изготвяне на материали от учителите;• 
постигане на голяма интерактивност с минимални средства;• 
висока методическа стойност. • 

Mouse Mischief позволява да се решат редица методически задачи. 
Може да се използва за актуализиране на знания в началото на часа, за 
активизиране на вниманието на учениците преди поставянето на темата, 
за уточняване и конкретизиране на определени понятия, за извършване 
на проверка на вниманието на учениците, за проверка трайността на 
знанията на учениците. В различните презентации на учителите може да 
се проследи всяко от тези приложения на практика.

4.4  Участници

„Електронната книга на учителя” е отворен проект. В него може да вземе 
участие всеки български учител, работещ от детска градина до 12. клас, 
или друга институция, която се занимава с обучение на деца. 

Заявка за участие и инструкции за подаване на учебно съдържание за 
книгата могат да се изтеглят от сайта на Е-книгата. 

Получените материли се обработват от организационния екип. Уточняват 
се всички детайли и разработката се насочва към рецензент. След успешно 
приключване на рецензирането и нанасянето на препоръчаните корекции 
работата се публикува и е достъпна за свободно ползване. Всеки читател на 
книгата може да свали предоставените от автора материали – ход на урока, 
мултимедийна презентация, допълнителни ресурси в електронен вид. 

Всеки от учителите, предоставили учебно съдържание, запазва 
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авторството върху своята разработка. Включена е информация за него, 
съдържаща данни за образование, стаж, опит, както и контакти за връзка.

4.5  Достъп

Електронната книга на учителя е достъпна на адрес www.itlearning-bg.
com.

5  Очаквани ползи и планове за развитие

Положителните резултати от създаването на „Електронната книга на 
учителя” се предвиждат в няколко насоки:

Създадената база данни ще подпомогне учителите при организиране • 
на ежедневната работа с учениците, като се използват нови методи 
и форми.
Учители, които до момента не са използвали информационни • 
технологии в своята работа с учениците, ще имат пример за 
оформянето на своите методически разработки.
Ще се издига авторитетът на учителите – автори, публикували свои • 
проекти в Е-книгата. 
Ще се заздрави връзката висше – средно училище чрез процеса на • 
рецензиране на материалите. 
Ще се увеличи процентът на учителите, използващи технологии в • 
своята учебна практика. 

Повишаването на интереса към учебния процес се отразява положително 
не само на преките участници в него. Родителите оценяват положителните 
резултати, които наблюдават у своите деца. Те са готови сами да се 
включат в него, да станат партньори на учителя. Учители, които до този 
момент са работили по традиционната методика, се „заразяват” и започват 
да експериментират: първо – плахо и несигурно, а постепенно – все по-
уверено. 

Практиката показва, че ученици, при които е реализирано проектно-
ориентирано обучение или информационните технологии се използват 
като помощник в учебната им дейност, търсят и очакват от учителя да 
провежда обучението по съвременни методики. Забелязва се активно 
навлизане на технологии в процеса на познавателно развитие в детската 
градина и в подготвителната за училище група. Самата организация там 
позволява работа по тематични проекти. В детските градини по-съществен 
е въпросът за технологичната обезпеченост, което обаче не е препятствие 
за учителите новатори. 

Планира се бъдещо развитие на проекта. Приемането на материали 
продължава до 2015 г. Очаква се през този период много учители да 
използват мултимедийна презентация за първи път в своята практика, 
други – да направят първи опити да създадат свои или да разработят и 
приложат учебен проект с интегриране на технологиите.  

Е-книгата е част от мащабен проект, който е насочен към създаване 
и популяризиране на добри практики за използване на ИТ с учебна цел. 
Включилите се до момента участници са ентусиазирани и с желание 
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предлагат създадените от тях учебни ресурси. Положителен акцент от 
реализацията на целия проект е създаването и разширяването на общност 
от учители новатори. Със своя заряд и опит те повличат след себе си 
учители, които в ежедневната си работа не използват ИТ и други форми 
на организация, освен класно-урочната. В резултат се наблюдава масова 
амбиция да се покажат нови решения и интересни методически разработки 
на познати учебни теми. 

Възможността за изява допълнително мотивира учителите за участие 
в Е-книгата. Реализацията на мултимедиен урок или проект изисква 
много точно планиране и създаване на различни учебни ресурси. Времето 
за тяхното създаване е много по-продължително, отколкото самото 
провеждане. Предоставяйки материалите в онлайн-базата, учителите се 
чувстват полезни и виждат реална необходимост от своята дейност.  

Едва ли в близко бъдеще ще има драстична промяна в общата 
образователна структура. Създаването и използването от учителите на 
Електронната книга ще разчупи класно-урочната организация на учебния 
процес, ще им даде нови идеи и стимул за създаване на електронни ресурси 
по познатите им теми.  От всичко това ще спечелят най-вече децата на 
България.
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Резюме. Докладът разглежда услугите, предоставени от Web 2.0, 
и се опитва да проектира на базата на литературно проучване и 
личен опит на автора техните образователни приложения. Фокусът 
е насочен не към използването им за възпроизвеждането на старата 
инструктивистка парадигма, а към създаването с помощта на 
новите средства на нова конструктивистка демократична учебна 
среда. Прави се опит за сравнение на новите образователни методи, 
условно наречени „Електронно обучение 2.0” с вече съществуващите 
виртуални учебни среди и възпроизвежданите с тях парадигми, 
условно наречени класическо електронно обучение. Разглеждат 
се новите роли на преподавателя и студента и възможността за 
осъществяване на реално насочено към студента обучение, което го 
поставя в центъра на образователния процес.

Ключови думи: класическо електронно обучение, Web 2.0, 
електронно обучение 2.0, блог, уики, форум 

1  Революционният Web 2.0 – от информация 
    към комуникация

Създаденото през 2004 от O’Reilly Media [4] понятие Web 2.0 е термин-
чадър, който обозначава преминаването от статични уеб страници и 
използването на интернет като предимно информационен ресурс към 
интерактивни уеб страници, на които всеки потребител може да публикува 
информация (в различни медийни формати) и да общува с други 
потребители, да коментира създавани от тях файлове, или да редактира 
създадени от други потребители документи. Възможностите, които 
дават тези приложения, съчетани с достъпността им от всяка точка на 
планетата и липсата на такса за тяхното използване, доведоха до бързото 
им проникване в различни сфери на обществения живот. Макар и по-
бавно, тези приложения проникват и в областта на висшето образование. 
Статия се опитва да открие възможностите, които тези приложения могат 
да създадат за преподавателите, а също така и да сравни тези възможности 
с класическите виртуални среди за обучение. Ще се опитаме да излезем от 
рамките на класическото обучение и да се опитаме да опишем появяващото 
се на базата на Web 2.0 явление – Електронно обучение 2.0.

1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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2  От класическо електронно обучение към Web 2.0 
    и реализиране на електронно обучение 2.0

Основен актьор в класическото електронно обучение е преподавателят, 
който подбира ресурси, разработва учебни материали, публикува курса 
във виртуалната учебна среда и проектира и публикува отделните учебни 
задачи. Друг основен актьор е асистент-преподавателят, който наблюдава 
подготовката на студентите по време на семестъра и при нужда им оказва 
съдържателна и/или техническа помощ. Трябва да има и администратор, 
който е отговорен за техническата поддръжка и отстраняването на 
софтуерни и хардуерни проблеми. Нужен е и регистратор, който да 
регистрира/изтрива студенти от различните курсове, публикувани във 
виртуалната учебна среда. В случай, че курсът има и отделна курсова 
страница извън виртуалната учебна среда, като важен актьор се явява и 
уеб дизайнерът. Ролята на студента в класическото електронно обучение 
се свежда до запознаването с публикуваните от преподавателя учебни 
ресурси и материали и до изпълнението на поставените от него учебни 
задачи. 

Въпреки че класическото електронно обучение дава на студента по-
голяма гъвкавост по отношение на време и пространство и по-разнообразни 
възможности за контакт както с преподавателите, така и със състудентите, 
то все пак го поставя в пасивната роля на получател на готови знания и 
изпълнител на предварително структурирани и стандартизирани задачи. 
В повечето среди за електронно обучение е заложена възможността 
за оценяване на студентите на базата на стандартизирани електронни 
тестове. Поради това доминиращата парадигма в класическото електронно 
обучение е бихевиористки трансмисионен модел, който е ориентиран към 
усвояването на знания и тяхното репродуциране, а не към осмислянето и 
прилагането им в разнообразен образователен контекст.

Услугите, предоставяни от Web 2.0, дават възможност за промяна както 
на парадигмата на обучение, така и на основните актьори в процеса на 
обучение и на техните роли. На базата на тези нови интернет приложения 
възниква парадигмата, наречена „комунален конструктивизъм”. Той се 
определя като подход, при който студентите не само конструират тяхно 
собствено знание като резултат на взаимодействието им с обкръжението 
им, но също така активно създават знание за техните колеги от същия курс 
и следващите курсове [2]. Тази парадигма изисква активно участие на 
студентите за разлика от пасивното получаване на знания и изпълняването 
на стандартизирани задачи, характерно за класическото електронно 
обучение. Тези възможности се дават от Web 2.0 и създават условия за 
проектиране и реализиране на електронно обучение 2.0 [6].

В тази нова среда ролята на системния администратор не е нужна. 
Виртуалните учебни среди, характерни за класическото електронно 
обучение, изискват сървър, на който да се инсталират, системен 
администратор, който да направи инсталацията и да следи за правилното 
функциониране на системата, и регистратор. При Web 2.0 се използват 
готови услуги, инсталирани на сървърите на съответни компании 
или неправителствени институции. Съответната компания или 
неправителствена организация се грижи за поддръжката и отстраняването 
на възникнали технически проблеми.
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По същия начин отпада и ролята на уеб дизайнера. В Web 2.0 са 
достъпни много готови шаблони, с които дори и потребител, незапознат с 
проектирането на уеб страници, може бързо и лесно да създаде и публикува 
нужните му уеб материали.

Важно е да се отбележи, че услугите на Web 2.0 са полезни, защото 
преподавателите са освободени от преговорите с уеб разработчици и 
системни администратори и могат сами да създават желаните от тях 
материали без нуждата от специалисти по информатика. Това дава свобода 
на творчество и възможност за експериментиране с различни услуги и 
избиране на най-оптималните решения за конкретното учебно съдържание 
и образователен контекст.

Също така студентите могат да използват и при професионалната 
си реализация технологиите, с помощта на които са се обучавали в 
университета. При класическото електронно обучение се използват 
платени виртуални учебни среди, инсталирани на университетски сървър 
и проектирани от дизайнер уеб страници, инсталирани отново на същия 
сървър. Когато студентите започнат работа, те нямат такъв сървър, 
виртуална среда или уеб дизайнер на разположение, и така тези техни 
знания и умения стават неизползваеми. Когато обаче се използва безплатна 
и достъпна интернет услуга от Web 2.0, студентът при постъпването си на 
работа може да създаде своя уеб страница, блог, уики, форум и т.н. и така 
може да предложи на работодателя не само знания и умения, но и готови 
софтуерни решения, и да бъде по-конкурентоспособен на пазара на труда. 
Освен това при първоначалното запознаване с класическите уеб среди се 
налага обучение на студентите, докато при Web 2.0 в повечето случаи те 
вече имат акаунти и са запознати с различните приложения на някакво 
ниво.

Ролите на преподавателя и асистент-преподавателя в тази нова среда 
са променени [6]. От една страна, цялата необходима на студентите 
информация е вече достъпна чрез интернет или може да бъде издирeна 
бързо и лесно чрез електронните каталози на университетските 
библиотеки. От друга страна, студентите лесно и бързо могат да обменят 
информация и файлове по различни канали, използвайки различни 
приложения на Web 2.0. Преподавателят престава да бъде не просто 
единствен източник на информация, той вече изобщо не изпълнява 
ролята на източник на информация. Всъщност ролите на преподавателя 
и асистент-преподавателя е да задават темите за работа и параметрите на 
изискваните крайни продукти, да оценяват и валидират [6] намерените 
ресурси и разработените от студентите съвместни продукти с помощта 
на Web 2.0.

Ролята на студентите също се променя. Те се превръщат в изследователи 
и създатели на научна информация. Според Boubker Sbihi и Kamal Ed-
dine El Kadiri [6] това спомага студентите да имат повече свобода при 
избора на източници на информация (и дори консултации с експерти 
извън академичната общност), да поемат отговорност за своето учене 
и интелектуално развитие. Те могат да комуникират синхронно и 
асинхронно чрез текст, споделени екрани, аудио- или видеоконферентна 
връзка с помощта на различни приложения; да работят съвместно от 
разстояние, като използват споделена виртуална бяла дъска; да публикуват 
своите разработки с помощта на блог, който дава възможност на техните 
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състуденти да коментират и оценяват качеството на публикувания материал; 
съвместно да създават научни разработки, комбиниращи различни медии 
с помощта на уики; да споделят различни сайтове и полезна информация, 
намерена в интернет с помощта на тагване и да бъдат уведомявани при 
публикуването на нова информация по някоя от интересуващите ги 
теми с помощта на RSS. Всички тези възможности правят ученето по 
интерактивно, обогатява се педагогическото общуване между студентите 
и преподавателите и между самите студенти и се насърчава развиването 
на критично мислене и умението за оценяване на информацията, намерена 
в интернет.

Въпреки че тези средства са безплатни, лесни за употреба и широко 
рекламирани, те все още се възприемат от педагозите в България 
като „забавления за младежи без никаква педагогическа стойност”. В 
следващата точка ще се опитаме да представим конкретните възможности за 
интегриране на различните услуги, предлагани от Web 2.0 в преподаването 
и ученето в контекста на висшето образование.

3  Примери за приложенията на услугите на Web 2.0 
    в практическата педагогическа работа в контекста 
    на висшето образование

3.1  Използването на блог в процесите на преподаване и учене

3.1.1  Използване на блог като портал на курса

Въпреки че някои училища инвестират в скъпи виртуални среди за 
обучение като Blackboard, блог услугата на Web 2.0 може да предостави 
почти същите възможности, без да се заплаща каквато и да е сума. 
Такъв пример е създаването на блог на курса, с помощта на който да 
се разпространява информация до студентите и между студентите, и 
да се пази архив на създадената от студентите научна информация, на 
предложените от преподавателя ресурси и на дискусиите, проведени вътре 
в групите на студентите, между различните групи и дебатите, в които са 
включват всички студенти от курса [5]. От гледна точка на учителя блогът 
може да се използва за публикуване на учебната програма на курса по 
дни и седмици, конспекта на учебната дисциплина, изискванията към 
продуктите, които студентите трябва да разработят в съответния курс, 
заданията за домашна работа, организирани по научни категории ресурси, 
учебни материали, библиографски списъци, електронни наръчници за 
работа с блог функциите, презентации, анимации и симулации. Всички 
тези възможности превръщат блога в мощен инструмент за структуриране 
на работата на курса, технологично обезпечаване на съвместната групова 
работа и възможност за асистент-преподавателя да валидира намерените 
учебни материали и за преподавателя да одобрява крайните студентски 
разработки и да позволява тяхното публикуване в блога на курса [5]. 

С помощта на RSS услугата всеки студент получава уведомително 
електронно писмо на своята електронна поща или на мобилния си телефон 
всеки път, когато има важен краен срок, среща на живо или виртуална 
чат сесия. Това стимулира груповата работа и премахва възможността 
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за бягство от отговорност с оправданието „Не знаех, че ще има такава 
задача”.

Важна черта на блога на курса е прозрачността, която предоставя 
информация за дейността на курса спрямо администрацията на 
университета, акредитационните органи, родителите на студентите и 
всички потребители, които се интересуват от подобна проблематика и 
посещават съответния блог [6].

В този случай научната информация, създавана от проучванията и 
експериментите на студентите, се използва не само за употреба от тях, 
и валидиране от техните преподаватели, но и от много други интернет 
потребители. У студентите се създава усещането за писане не само за 
лична употреба или за получаване на оценка, а писане за широка глобална 
критична аудитория. Това оказва мощен мотивиращ ефект върху усилията, 
които полагат студентите, за техните литературни проучвания и за техните 
експерименти и обработването и анализирането на данните от тях.

Разбира се, използването на блог услугата като портал на курса 
има своите недостатъци. Първият от тях е свързан с плагиатството и 
възможността всеки от външните  потребители, които посещават блога на 
курса, да открадне и използва неправомерно създадената и публикувана 
от студентите и преподавателите информация. Така всеки блог на курс е 
изложен на риск. В класическото електронно обучение курсовите материали 
са защитени с потребителско име и парола, но там пък няма възможност за 
преглед от външни потребители и създаването у студентите на усещане, че 
пишат за голяма аудитория и произтичащия от това мотивиращ ефект.

Вторият недостатък е свързан с нежеланието на преподавателския екип 
на курса да ръководи и оценява курса на „открита сцена” пред „погледите” 
на колеги, администрация, преподаватели от други университети, 
потребители от света на бизнеса и критични читатели. В класическото 
електронно обучение преподавателите са в „защитената” среда на 
виртуалната учебна среда и само с тяхно разрешение външни потребители 
могат да разглеждат и оценяват курса.

3.1.2  Онлайн хранилище за студентски разработки

Използването на блог по такъв начин дава възможност на студентите 
да публикуват разработките си директно на курсовия блог и така да се 
спестяват хартия и консумативи, от една страна, и да се получава обратна 
връзка във вид на блог коментари от преподаватели, състуденти, експерти, 
бизнес потребители и други читатели. Създаването на такова дигитално 
хранилище за студентски разработки има много предимства [5]:

Студентите никога не могат да „загубят” домашната си работа. • 
Кучето не може да я изяде, изгорялата флаш памет или повреденият 
компактдиск не могат да извинят липсата є. Тя или е публикувана в 
блога, или не е. Някои блогове поддържат услуга, маркираща времето 
на публикуване на различните постинги, така че преподавателят 
лесно може да установи точни крайни срокове за публикуване на 
студентски разработки.
Събирането на всички студентски работи на едно място и • 
възможността всеки да чете работата на всички останали създава 
много добри предпоставки за рефлексия над собствената работа на 
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всеки от студентите, възможност за сравняване с постиженията на 
останалите в курса и възможност за групова обмяна и доразвиване 
на научни идеи, описани или дори само загатнати в индивидуалните 
разработки. С течение на курса студентите могат да проследят 
собствения си прогрес на базата на направените от тях различни 
доклади, презентации, подкастове, фотоесета и т.н. [5].  Освен 
това блог архивите дават възможност за търсене по конкретна 
дума или фраза и ако студент иска да открие конкретен документ 
или постинг, може лесно да го издири. Ползването на блог като 
хранилище за студентски разработки е добра основа за създаването 
на пълно студентско електронно портфолио по съответния курс, 
което подпомага прозрачното и обективно оценяване на вложените 
време и усилия от всеки студент.

3.2  Използването на уики в процесите на преподаване и учене

3.2.1  Предизвикателството на Уикипедия

Уикипедия се рекламира като безплатна свободна многоезична електронна 
енциклопедия, поддържаща версии на над 270 езика. Тя е създадена през 
януари 2001 г. и се развива от доброволци. Според създателите є тя е 
едновременно най-голямата и най-бързо растящата в света енциклопедия. 
Наименованието є идва от „уики“, което на хавайски означава „бързо“.

Системата работи със софтуер от типа уики, наречен МедияУики, който 
позволява на всеки потребител да редактира дадена статия по всяко време 
и да види веднага своите промени. Посетителите могат да разгледат и 
предишните версии на статиите, както и история на нанесените корекции 
и авторите, които са ги направили.

Уикипедия дава възможност за съвместно създаване на знания, като 
статиите в нея са синтезирани, практически насочени и обобщаващи 
знанията по разглежданата тема. Това е един незаменим ресурс и образец 
на колективна работа. Студентите предпочитат да използват Уикипедия, 
защото тя им дава синтезирана и лаконична информация по търсената 
тема, без да е нужно да се посещават библиотеки или да се правят 
времеемки и скучни търсения в интернет. За съжаление това решение 
често се оказва погрешно и води до нежелани както за студентите, така и 
за преподавателите резултати.

Първият проблем е липсата на редакторски контрол в Уикипедия. В 
много от случаите авторите на основната статия или на допълненията 
и редакциите към нея са анонимни и няма как да се прецени тяхната 
опитност и експертиза в областта, която са избрали да разработват в 
Уикипедия. Това води до публикуването на неточна, а понякога и изцяло 
погрешна информация.

От друга страна, самият стил на Уикипедия изключва създаването на 
задълбочени академични текстове. Тя поддържа научнопопулярен стил и 
дава по-скоро обща представа, отколкото задълбочени познания в която и 
да е научна област.

Не на последно място, в много от случаите липсват източниците, от 
които е взета информацията, използвана за разработване на конкретната 
статия в Уикипедия.
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Как преподавателите могат да използват Уикипедия в своята работа? 
За момента те или я игнорират, или направо забраняват на студентите да я 
използват. Не без основание, както заради горепосочените проблеми, така 
и заради склонността на студентите да копират и разпечатват статиите от 
Уикипедия и да ги предават като собствени доклади, без да ги прочетат или 
изобщо да се запознаят с тематиката, която им е зададена за разработване 
на доклад.

Има три начина, които се препоръчват от Will Richardson [5] за използване 
на Уикипедия в работата на студентите. Първият е преподавателят 
предварително да провери какви ресурси са налични в Уикипедия и да 
препоръча на студентите си само тези, които са подходящи. Вторият е да 
се препоръчва на студентите да използват Уикипедия като първоначален 
източник на информация, като изходен пункт, но не и като единствен и 
достоверен ресурс. Третият начин е да се дават на студентите ресурси от 
Уикипедия и да се изисква те да докажат или опровергаят наличните в 
статията твърдения и да я допълнят и редактират в научен стил.

Ние бихме препоръчали още един начин за използване на Уикипедия – 
като ресурс за оценяване на студентски разработки. След като студентът 
или групата студенти разработи своя доклад, той се публикува в Уикипедия. 
След това преподавателят проследява дали има редакции на статията и ако 
има такива, какви са те и какво са успели да открият студентите и какво 
са пропуснали. Това е начин и за самите тях да проверят продукта, който 
са създали. Също така те могат да видят винаги колко човека са прочели 
техния доклад и дали и на колко места в интернет са го цитирали. Това 
повишава тяхната мотивация, защото научните им постижения излизат от 
стените на университета и се представят и оценяват на планетарно ниво.

3.2.2  Използване на уики, създадено специално за конкретния курс

При създаването на уеб сайт със свободен достъп на уики платформа 
специално за конкретна учебна дисциплина и конкретен курс, съществува 
опасността някой външен потребител да влезе и да нанесе вандалски 
поражения на курсовото уики или пък да напише разсъждения и констата-
ции, които са ирелевантни за курса или не са на нужното академично ниво. 
Как преподавателят може да се справи с вандалите и с потребителите, които 
искрено вярват, че допринасят към курсовото уики и непредумишлено го 
повреждат? Едната стратегия в контекста на класическото електронно 
обучение е преподавателят непрекъснато да следи курсовото уики и да 
коригира всички възможни пропуски. Това, разбира се, е трудно за един 
човек и е възможно само при инвестиране на значителна част от неговите 
сили и време. Втората стратегия в контекста на електронно обучение 
2.0 [5] е да се даде на студентите правото да следят за неправомерни 
публикации и да ги коригират. Така курсът развива чувство за отговорност 
към създаденото за него уики, както и чувство за обща собственост върху 
него. Това изключително повлиява груповата работа както за създаването 
на курсово уики, така и за неговото поддържане и опазване от външна 
намеса.

При разработването на уики студентите се научават не само да 
публикуват информация в общ документ, но и овладяват много необходими 
за по-нататъшното им развитие умения за групова работа: преговаряне 
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за обхвата и качеството на създаваните от тях научни разработки; 
преговаряне за коректността на избраните понятия и техните определения; 
преговаряне кои материали са релевантни на разработваната тема и кои не; 
преговаряне с каква точно медия (текст, графика, анимация, аудио, видео) 
да се представи научната разработка.

Уики може да се използва и за създаване на база от библиографски 
източници по конкретна учебна дисциплина, която се започва от 
преподавателя, но се допълва непрекъснато от студентите от различните 
курсове, които преминават през учебната дисциплина. Студентите също 
могат да елиминират повтарящи се ресурси, ако има такива, а също така и 
да премахват ресурси, чиито уеб страници вече не съществуват. В подобни 
уикита студентите дори могат да публикуват кратки рецензии за всеки 
ресурс и за неговата информационна стойност.

3.3  Използването на форум в процесите на преподаване и учене

Възможността за създаване и поддържане на собствени безплатни форуми 
с навлизането на Web 2.0 услугите даде нови възможности на педагозите за 
преподаване и учене чрез електронни учебни дискусии. Педагогическите 
предимства на този вид приложение могат да се обособят в следните 
групи:

Наблюдаването на диалога студент • – студент дава на преподавателя 
възможност да проследи процесите на анализиране, интерпретиране, 
екстраполиране и синтезиране, които се случват по време на 
курса [6]. Асинхронната природа на форума дава възможност да 
се проследяват тези процеси при всички студенти и да се оказва 
подкрепа или да се дава съвет когато и където е необходимо.
Форумите насочват самите студенти към саморефлексия над това, • 
което са научили, уменията, които са усвоили и начините, по които 
учат и усвояват умения. Форумите дават възможност на всеки 
студент да провери своето ниво и да го сравни с нивото на своите 
колеги, при това във всеки един момент.
Форумите дават възможност за постоянно запитване и валидиране • 
на информация, както и за съвети за справяне с чисто технически 
проблеми. Така на студентите не им се налага да чакат до следващата 
лекция или следващото приемно време, за да попитат преподавателя 
за това, което не са разбрали. Още по-добре е, че с времето самите 
студенти започват да отговарят на въпросите на своите колеги. Така 
се намалява натоварването на преподавателя, студентите добиват 
увереност в своите знания и умения и се формира чувство за 
електронна общност.
Развиването на умения за комуникация е едно от най-ценените • 
на пазара на труда качества и се артикулира като очакване към 
завършващите висше образование. Форумите не просто развиват 
умения за комуникация, те развиват умения за професионална 
комуникация. Чрез тях студентите практикуват формулирането на 
гледна точка; споделянето на идеи; създаването, поддържането и 
защитаването с научни аргументи на собствено мнение; представяне 
на факти от теоретични изследвания или статистически проучвания; 
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критикуване на чуждо мнение и създаване на групово знание и 
цялостен научен групов продукт.
Освен това форумът дава възможност по различни теми за • 
модератори на дискусиите със съответни административни права 
да бъдат „назначавани” студенти. Така всъщност форумът не 
наподобява форум в класическа среда за електронно обучение, в 
който преподавателят поставя въпроси, а студентът отговаря, а 
става форум поддържан и модериран от студентите за студентите.

3.4  Използване на социална мрежа (Facebook) в процесите
       на преподаване и учене

Социалните мрежи са широко разпространени сред студентите от цял 
свят. Най-известната и най-широко разпространената сред тях е Face-
book. Тя е и първата социална мрежа, разработила специализиран софтуер 
за проектиране, разработване и провеждане на електронно обучение. 
Както показва изследването на Caroline Muñoz и Terri Towner [3] от 2009 
година, слабата интеграция на Facebook в процесите на преподаване и 
учене се дължи на липсата на опит и умения за работа в тази среда на 
преподавателите от системата на висшето образование.  В своята разработка 
двете авторки предлагат няколко ефективни начина за използване на Face-
book в контекста на висшето образование: създаване на лична страница на 
преподавателя и създаване на страница на курса.

Създаването на страницата на преподавателя трябва да бъде 
съобразено с неговия статус. Тази страница трябва да бъде създадена 
със строго професионална насоченост и да представя преподавателя, 
неговите професионални постижения и областите на научен интерес, в 
които той е експерт. Грешка е да се използва личната страница във Fa-
cebook (ако преподавателят има такава), защото това, от една страна, би 
накърнило неговото лично пространство, а от друга страна, би смесило 
професионалните с личните отношения, което би повлияло неблагоприятно 
на учебния процес.

Създаването на страница на курса би помогнало там да се публикуват 
всички необходими материали както такива за самостоятелна работа, така 
и за работа по време на лекции, упражнения или семинарни занятия. Също 
така могат да се публикуват дати за изпити, да се отбелязват национални 
и университетски празници, да се използват общи за целия курс дискусии, 
групови дискусии и размяна на лични синхронни и асинхронни кратки 
съобщения. Студентите също могат да публикуват намерени или създадени 
от тях материали и да дават възможност на целия курс да ги разгледа, 
оцени и даде обратна връзка.

Ние бихме предложили и използването на приложението на Facebook 
Courses 2.0 [1], което е създадено специално за проектиране, разработване 
и провеждане на електронни курсове. Приложението освен изброените 
по-горе възможности съдържа и модул за проектиране на електронни 
тестове, възможност за създаване и публикуване на учебна програма, 
поделени пространства за групова работа на студентите.
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4  Заключение

Услугите, предоставяни от Web 2.0, дават възможност за реализиране на 
нов тип електронно обучение 2.0. То се характеризира с разнообразни 
възможности за групова работа, представяне на продуктите от тази работа 
на планетарно ниво, демократичност и прозрачност на процеса на обучение 
и оценяване, развиване на умения за професионална комуникация у 
студентите, поставянето им в центъра на процеса на обучение и поемането 
от тях на отговорност за собственото им учене.

Използването на Web 2.0 е начин да се общува със студентите на език, 
който им е познат. Както посочва Richardson: „Не атакувайте електронните 
пощи на студентите, а техните блогове и профили във виртуалните мрежи” 
[5]. Поколението, израснало в условията на Web 2.0, по-лесно възприема 
общуване с такъв тип средства.

Всички тези предимства са реално постижими, но все още са повече 
от скромно представени, защото макар и безплатни, услугите на Web 
2.0 са все още непознати на преподавателите от системата на висшето 
образование. Преди да се квалифицират в работата с тези приложения, 
всички предимства ще останат нереализирани.

Обучението в Web 2.0 е нежелано от преподавателите и поради факта, 
че всички техни материали, методи на преподаване, оценки и т.н. стават 
достъпни на планетарно ниво и могат да станат обект на интелектуално 
пиратство, критики, коментари и то не само от студентите, но и от всички 
останали интернет потребители.

От друга страна, обучението с приложенията на Web 2.0 дава възможност 
на студентите да използват тези приложения и знанията си за тях, когато 
постъпят на работа и така да бъдат конкурентоспособни на пазара на 
труда. 

Дали ще използва защитена с пароли виртуална среда за обучение, или 
Web 2.0 приложения, е дилема, която всеки преподавател трябва да реши.
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Резюме. Статията представя влиянието на компютърните и 
видео игри върху образователния процес. Прави се литературен 
обзор на представената проблематика. Разглеждат се ефектите 
и последствията от използването на компютърни и видео игри в 
образователен контекст. Представени са мотивиращите аспекти на 
игрите, чрез които се стимулира ученето. Разглежда се основната 
характеристика на взаимодействието с компютърните и видео игри, 
която е предизвикателството да се решават проблеми. Представено 
е практическото приложение на компютърните и видео игри в 
едно училище, и целите и резултатите от това. Обобщени са част 
от резултатите от пилотно изследване върху използването на 
компютърни и видео игри в едно българско училище в град София.

Ключови думи: компютърни и видео игри, учене, съвременни 
технологии 

1  Въведение

Съвременните технологии влияят значително върху образователните 
процеси на различните възрастови групи. Компютърните и видео игри 
като част от съвременните технологии могат да имат както позитивно 
образователно влияние, така също и негативен, патогенен ефект. 
Настоящата статия се занимава с въпроса как интерактивните игри оказват 
въздействие върху образователните процеси и тяхното позитивно влияние 
в процеса на учене. Разглеждат се теоретичният модел от ефектите и 
последствията при използване на видео игри в образователен контекст, 
приложението им в училище и начините, по които те обучават. 

Интерактивните игри са изключително богата среда, която може да се 
използва за обучение. Те обединяват в себе си характеристиките на всички 
останали медии, като по този начин, поставени в образователен контекст, 
стават изключително силно средство за обучение. В таблица 1 може да 
се види нагледно еволюцията на медиите и характеристиките, които се 
добавят към всяка от тях вследствие на технологичния прогрес. Книгите 
осигуряват на читателя история чрез текст, написан на хартия, телевизията 
представя симулиране на реалния свят чрез образи и звук, а видео игрите 
предоставят на потребителя всичко това, съчетано с интерактивност 
1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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и потенциална интелигентна реакция от системата [1]. Именно заради 
тези свои характеристики видео игрите са изключително подходящи за 
обучение. Вследствие на интерактивността на играта играчът може да 
променя нейните характеристики, да разплита и да участва в историята, 
да преследва цели, да решава задачи, да бъде оценяван и да се обучава от 
всяка стъпка, която прави в игровия процес.

Таблица 1. Еволюция на медиите и характеристики

Характеристика 
на медията

Книги Телевизия Видео игри

Наративност
Симулация

Интерактивност
Изкуствен интелект

Да
Не
Не
Не

Да
Да
Не
Не

Да
Да
Да
Да

Изкуственият интелект допринася играта да реагира на действията 
на играча, да взима предвид неговия прогрес и развитие в играта и да 
адаптира играта спрямо всичко това. Благодарение на него играта може 
да дава обратна връзка, да насочва играещия и да дава предложения за 
подобряване на начина му на игра [1]. 

2  Теоретичен модел от ефектите и последствията при 
    използване на видео игри в образователен контекст 

Електронните и видео игри се използват като образователно средство в 
множество сфери на съвременния живот  – от училището до обучението 
на военни. В различни компании специализирани видео игри се използват 
в обучителни семинари за подготвяне на служителите за техните нови 
задължения.  

Един от най-големите потребители на видео игри за обучение е армията 
на САЩ. Военното министерство на САЩ  отделя 1 милиард долара през 
2004 година за създаване на подразделение за използване на интерактивни 
игри за симулация на реални военни действия (The Army Program Execu-
tive Office for Simulation, Training and Instrumentation).  Целта е обучение на 
военните чрез видео игри и симулиране на битки, пилотиране на самолети, 
управление на танкове и командване на военни подразделения [2].  

Компютърни и видео игри са използвани ефективно и в училищата 
за обучение по алгебра и геометрия [3], биология [4], компютърно 
програмиране [5] и много други. Резултатите, които е давало прилагането на 
подобен модел за обучение в училище, винаги са били много ползотворни 
от гледна точка на възприемане и заучаване на учебния материал. В интерес 
на истината игрите обучават независимо дали са строго образователни 
или са предназначени единствено и само за забавление. Като допълнение 
видео игрите тренират и развиват способностите за възприятие. Като 
пример може да се даде изследването на хирурзи, имащи опит с видео 
игри, които проявяват по-голяма концентрация, по-бързи са и правят по-
малко грешки при лапароскопска хирургия [6]. 

Съществуват множество фактори, които правят игрите идеално средство 
за обучение – много лесно привличат вниманието, учат на успешни начини 
на поведение, карат хората да се чувстват компетентни при представяне на 



112 112 Я. Кардалев

задача, мотивиращи са, позволяват на обучаемите да участват активно в 
процеса, показват всички необходими стъпки за представяне на дадено 
поведение и позволяват повтаряемост на практиките [7, 8, 9, 10]. 

Видео игрите имат мотивиращо въздействие поради следните 
фактори:

Играещите имат контрол над играта• 
Игрите дават моментна обратна връзка• 
Игрите предизвикват способностите на играещия, но въпреки това • 
задачите, които се поставят, остават изпълними. 

От гледна точка на социално-когнитивната теория хората се учат или 
чрез директен опит, или чрез наблюдение [11, 12]. Хората могат чрез 
наблюдение или участие във видео игри да научат множество сложни начи-
ни на поведение, начини на мислене и схеми на възприятие. Същевременно 
с това,  докато се наблюдават и извършват тези нови поведенчески модели, 
се заучават и схеми на поведение. Схемите на поведение са организирани 
съвкупности от знания, които дефинират ситуации и ръководят поведението 
в дадената ситуация. Те са добре заучени и добре отработени концепции, 
които често включват разбирането на причинността, целите и плана на 
действие [13].   

Важно е да се разбере, че чрез видео игрите хората придобиват умения 
за решаване на проблеми в социален аспект, независимо дали са желани 
или не. Според професор James Paul Gee бъдещето на училището ще е 
свързано именно с развитието на способността за решаване на проблеми.  
Това трябва да става колаборативно, при работа в група, и да се проявява 
иновативност с наученото, а не просто да се прилагат стандартни решения. 
Това според него е една от причините да се проявява такъв сериозен 
интерес към интерактивните игри, защото те поставят хората в симулирана 
среда, където целта е да се решават проблеми. При видео игрите всичко е 
оценяване, всяка стъпка, направена от теб в играта, се оценява, ако си се 
справил минаваш на следващото ниво, ако не се връщаш от начало, докато 
не решиш проблема [14].

Използвайки General Aggression Model, Buckley и Anderson създават 
теоретичен модел с цел да обяснят, как видео игрите обучават и влияят 
върху поведението [2]. Според тях поведението на човек е базирано 
на два типа входящи променливи – лични и ситуационни. Личните 
променливи включват това, което човек внася в дадена ситуация – схеми 
на поведение, очаквания, цели, предишен опит и емоции. Ситуационните 
променливи включват елементи от средата около индивида: медии, обекти, 
характеристики на средата и други хора. 

От гледна точка на видео игрите личните променливи, които оказват 
влияние върху възможностите на хората да учат от видео игри, включват 
множество характеристики, които са релевантни към ученето като цяло:  
възраст, пол, клас в училище, доход, самочувствие и др. Ситуационните 
променливи също влияят върху способността на хората да се учат от 
видео игрите и включват аспекти, свързани със самите игри: степента 
на задържане на интереса на играещия, съдържание на играта и време, 
прекарано в играене (среднодневно, средномесечно) и др. Ученето е 
резултат от комбинирането на личните със ситуационните променливи. 
Те могат да  доведат до ускоряване или до забавяне на процеса на учене. 
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Множество учени разглеждат обучението като процес, при който личните 
предпоставки се модифицират от ситуационните влияния [15].  

Входящите променливи могат да влияят върху познанието, чувствата 
и степента на интерес към извършваната дейност. Елементите, свързани 
с познанието, които се влияят от личните и ситуационните променливи, 
са: мисли, нагласи, схеми на възприятие и поведенчески модели. 
Входящите променливи могат да имат директно влияние върху чувствата 
на човек – неговото настроение и емоции. Интересът, който игрите 
събуждат в играещите, също оказва огромно влияние върху степента на 
възприемане. 

Резултатите от играенето на видео игри включват: ученето на факти, 
свързани с представяния учебен материал; учене на специфични модели 
на поведение от симулационни и ролеви игри, пресъздаващи реалността 
във виртуална среда;  учене от различните типове игри на нови схеми на 
възприятие и взимане на решения; генериране на промени в личността, 
които се проявяват, когато обичайните мисли и поведенчески модели 
на личността започнат да се променят вследствие на повтаряемостта на 
игровия процес. 

Безспорен е фактът, че компютърните и видео игри са изключително 
мощна среда за обучение. Изследователите с всяко ново изследване по 
темата откриват, че играчите трупат нови знания, умения, модели на 
поведение, които ги карат да мислят, изследват и реагират [16,17]. 

3  По какъв начин игрите стимулират и подкрепят ученето? 

Основната характеристика на взаимодействието с компютърните и видео 
игри е предизвикателството да се решават проблеми. Това става във 
виртуален свят, който реагира на всяко действие, извършено от играча. 
Играещият взаимодейства с виртуалната среда, развива умения да се 
усъвършенства в тази среда и може да репетира своите умения постоянно. 
Той може да експериментира, да се провали и да опита отново, докато 
успее. Играта обикновено се наглася според уменията на играещия, като 
запазва нивото на трудност до степен, която да е предизвикателна, но не 
невъзможна за минаване. Играещият получава обратна връзка за своя 
прогрес и вижда как неговите действия увеличават и намаляват шансовете 
му за напредък в играта. В процеса на играта играчите се научават кое 
е правилен ход, като получават награди (точки или статус) или биват 
наказвани като губят точки или статус. Играещите често си взаимодействат 
с други хора в споделените виртуални светове, като обменят информация, 
умения и стратегии [18]. 

Не е гарантирано, че уроците, на които игрите учат, ще са само 
желаните от нас. Развлекателната индустрия издава множество игри, 
чието съдържание е свързано със страх, омраза и насилие. Множество 
изследвания доказват, че тези игри учат играещите и влияят на поведението 
им по същия начин както „добрите” игри, като понякога това е свързано и 
с прояви на патогенно и асоциално поведение и зависимост към тях.

Основният въпрос е: на какво ни учат игрите?
Това, което учим от игрите и самите начини, по които това учене става 

възможно, би могло да се раздели на следните категории: 
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Мотивация за учене• 
Възприятие и координация• 
Мислене и решаване на проблеми• 
Знание • 
Умения и поведение• 
Самоконтрол и терапия• 
Себеусещане• 
Социални взаимоотношения• 
Манталитет и ценности.• 

Според професор Gee в ръцете на разработчиците на развлекателни и 
образователни игри лежи огромна отговорност. От тях зависи как играта 
ще спечели сърцето на играещия и най-вече как ще провокира интереса му 
към различни области от живота. Добрите дизайнери на видео игри трябва 
да са добре запознати с теориите за ученето, за да създадат игра, която да 
мотивира човек да мисли и да решава проблеми. При подходящи условия 
ученето е биологически мотивирано и приятно за хората. Благодарение на 
своята интерактивност видео игрите са изключително мощен инструмент, 
чрез който дизайнерите могат да  фокусират вниманието на аудиторията и 
в много по-голяма степен да влияят върху нея в сравнение с книгите или 
филмите [19]. 

Разработчиците на видео игри могат да създават светове, където хората 
да имат съдържателни нови изживявания, които в реалния живот не биха 
могли да преживеят или дори изживявания, които никой човек преди не е 
имал. В резултат на това играещите придобиват знания и умения и начини 
на поведение, които им позволяват да се развиват в играта и ги карат да 
учат нови интересни факти за реалния свят [19]. 

Според дизайнера на игри Katie Salen добре изработените игри създават 
предпоставка децата да имат нужда да знаят и да търсят знанието, без да се 
чувстват задължени да го правят [20].  Желанието да се спечели играта, което 
е външен мотивационен фактор, може да подтикне играещите към учебна 
дейност, която впоследствие може да стимулира вътрешен, субективен 
интерес към предмета [21]. Основната мотивационна характеристика на 
интерактивните игри е целта, поставена пред играча. Предизвикателството 
да се представиш добре и да спечелиш прави играта крайно въвличаща 
особено когато предизвикателството е трудно и съществува опасност да 
изгубиш [22]. Увлекателната история на играта, възможността да се взимат 
решения, които влияят на цялостната посока на играта, възможностите да 
се играе с нова персоналност и идентичност, крайните емоции, идващи 
от успеха и провала в играта и взаимодействието с други играещи, водят 
до силна емоционална реакция от страна на играещия към играта, която 
може да мотивира познавателните му способности [23]. Интерактивните 
игри обичайно изискват високи нива на внимание, манипулирайки се с 
повече от една познавателна задача в един момент, което изисква бърза 
реакция от страна на играча. Участието на играещия в игрите е активно, 
като се изисква да се прилагат знания, да се взимат решения, да се 
прилагат стратегии и да се използват умения за учене. Във всеки момент 
от игралния процес играчът получава обратна връзка и оценка за прогреса 
и постигнатото в играта до момента. Включването на играещия в дейност, 
съдържаща предизвикателства, носи чувство на пълна концентрация и 
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отдаденост [24]. Това е състояние на пълно удовлетворение и повишаване 
на познавателната активност по време на извършването на задачите в 
играта. Историята и интерактивността на играта са също от особена 
важност за спечелване на вниманието и въвличане на аудиторията [17].

Множество изследвания показват, че компютърните и видео игри 
развиват възприятията и координацията на играещите. Няколко 
изследвания доказват, че благодарение на триизмерната среда видео 
игрите развиват пространствените умения на децата и способността им да 
визуализират и разпознават триизмерни форми и мислената им обработка 
и местене в определена посока [25, 26]. Някои от изследванията доказват 
подобрение на координацията „око-ръка” след играене на видеоигри. 
Екшън интерактивните игри развиват в играещите скорост, сръчност и 
склонност за бързо взимане на решения. 

Някои изследователи отбелязват, че интерактивните игри изискват от 
играещите да прилагат и упражняват задълбочено мислене и умения за 
решаване на проблеми като логическо мислене, тестване на хипотези, 
експериментиране и развитие на стратегии [17, 27]. От играещите често 
се изисква да получат нова информация, да я приложат за решаване на 
даден проблем, възникнал в играта, да получат обратна връзка за тяхното 
представяне и след това да приложат информацията отново, докато имат 
успех. Тази комбинация от получаване на информация и нейното постоянно 
използване помага на играещите да учат нови неща и да прилагат тези нови 
знания, като по този начин развиват дълбоко разбиране за заобикалящата 
ги среда [28].

Компютърните и видео игри могат да накарат играещите да прилагат 
широк кръг от умения за решаване на предизвикателства, поставени в 
играта, които са свързани с четене, писане, математика, водене на битка, 
пеене, танцуване и др. Като допълнение, интерактивните игри дават 
възможност за мултиплейър (multiplayer) режим, в който играещите 
играят с други хора онлайн във виртуална споделена среда. В тази среда 
те често си помагат с игрови стратегии и по този начин натрупват знания 
относно играта и нейните основни характеристики, като средата спомага 
същевременно и за развитието на социалните и комуникативните им умения 
[29]. Общностите, които се образуват около игрите, включват социална 
интеракция и обмяна на знание. Развиват се лични взаимоотношения и 
социални структури, които използват техен собствен език, свързан с 
играта, и си взаимодействат, за да победят в играта, и тези взаимодействия 
са важна част от игровия процес [30]. 

4  Компютърните и видео игри в училище 

Въпреки че съществуват множество опити за частично прилагане на 
интерактивни игри и образователен софтуер в образователната система, 
интерес представлява първото в света училище с учебна програма изцяло 
базирана на компютърни и видео игри. Quest to Learn е гимназиално 
училище от 6 до 12 клас в Ню Йорк, което отваря врати през 2009 година. 
Основната мисия на училището според неговия основател и директор 
Katie Salen е трансформиране на принципите, стоящи в основата на 
интерактивните игри, и превръщането им в мощен педагогически модел 
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за обучение. Целта на училището е да подготви своите ученици за 
предизвикателствата на 21-ви век, като ги подсигури с нужните за това 
грамотност и умения. Игрите, използвани в училището, действат като 
базирани на правила учебни системи, в които учениците участват активно, 
използват стратегическо мислене, решават комплексни проблеми, търсят 
съдържание и получават моментна обратна връзка. Фокусът в часовете е 
създаването на игрова атмосфера чрез използване на образователни видео 
игри, специално създадени за целите на училището, а също мотивиране 
на децата да създават сами видео игри на база на реално създадени преди 
това от тях прототипи. Самите курсове са интердисциплинарни, например 
обучение по математика и английски се предават в един модул [31].  

5  Използване на компютърни и видео игри в България

В България все още има недостиг на научни изследвания в областта на 
влиянието на компютърните и видео игри, както и на техните образователни 
или патогенни аспекти при различни възрастови групи българи. 

Интерес представляват резултатите от пилотно емпирично изследване, 
проведено през 2010 година в 119 СОУ в град София сред ученици от пети 
до осми клас. Основна цел на проучването е да се изследва колко често и 
по колко часа учениците в тази възрастова група играят на компютърни 
игри, което ще даде основата за бъдещи изследователски въпроси.

Един от айтемите на въпросника поставя въпроса за честотата на 
използване на компютърните игри.  Резултатите показаха, че 35% от 
изследваните ученици намират време да играят на компютърни игри всеки 
ден, 29% играят почти всеки ден, 18% само през почивните дни, 12% един 
път седмично и 6% два пъти седмично.

Фиг. 1. Разпределение на отговорите на въпроса „Колко често в седмицата намирате време 
да играете на видео игри?”
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В друг от айтемите на въпросника се поставя въпросът по колко часа 
на ден учениците отделят за играене на компютърни игри.  Резултатите 
показаха, че 44 % от анкетираните деца играят до 2 часа на ден, 17% от 2 
до 3 часа, 12% от 3 до 4 часа, 10% от 4 до 6 часа и 8% над 6 часа дневно. 

Въпреки че пилотното изследването е правено за установяване на 
зависимост към компютърни и видео игри от извадените в контекста 
на този доклад айтеми се вижда, че интересът на младото поколение 
към интерактивни игри е изключително голям и прилагането на игри с 
образователен елемент би се посрещнало с интерес.

Фиг. 2. Разпределение на отговорите на въпроса „По колко часа на ден отделяте за играене 
на компютърни игри?”

Резултатите от това пилотно изследване показват необходимостта 
от едно по-задълбочено и  по-разширено емпирично изследване на 
използването на компютърните и видео игри сред българските ученици. 
Установи се необходимостта изследването да се проведе в повече училища 
и сред повече ученици, както и да се изследват различни социални и 
психологически аспекти на феномена използване на компютърни и видео 
игри при българските ученици.

6  Заключение

Използването на компютърните и видео игри в образованието има все 
по-голямо значение и разпространение в съвременността. Налице са 
училища, в които основните методи на образователния процес се базират 
на учене чрез компютърни и видео игри. В България все още използването 
на позитивните аспекти на игрите в процеса на учене са малко познати и 
използвани, което предполага бъдещи предизвикателства и инициатива за 
тяхното въвеждане. Необходимо е да се почерпи опитът в САЩ и Западна 
Европа, където този тип игри активно участват в обучението на различни 
възрастови групи.
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Abstract. Sophisticated Technology Enhanced Learning (TEL) 
instruments as training simulations and Serious Games (SG) don´t 
provide knowledge content in explicit form, but propose interactive 
solutions for learners to build their own skills and competences in 
close to real situations. Thus, expert knowledge should be implicitly 
embedded into design of SG and training simulations. The present paper 
will discuss the problem of expert knowledge elicitation for building 
SG, and will analyze the use of cognitive task analysis methods for SG. 
There will be discussed the use of Applied Cognitive Task Analysis 
(ACTA) as effective and time-efficient tool for codification of expert 
skills in the context of Serious games and complex TEL simulations.

Keywords: serious games, knowledge elicitation, expert knowledge 
codification

1  Introduction

In traditional TEL systems expert knowledge is usually presented in explicit 
form as subject matter experts (SME) prepare and provide their own learning 
materials as text, audio or video content. Thus designers of TEL environments 
do not need to codify specific expert knowledge, as TEL role is to facilitate de-
livery and building of rich knowledge ecosystems around that learning content. 
Even with development of Web 2.0 technologies and evolution of concepts of 
collective intelligence, TEL systems focus to deliver contextualized platform, 
including different user-centered tools and methods, where learners can develop 
their own learning content through number of content sources, referenced mate-
rials, discussions and community-building instruments. Instructors and subject 
matter experts in this case act as facilitators of learning experiences, providing 
guidance and support of learners.

The logic of serious games and training simulations, on opposite to tradi-
tional tools, is to develop complex scenarios, close to reality, where learners can 
1 The TARGET project is a collaborative project partially funded by the European Community under the 
Seventh Framework Programme (Grant Agreement N° 231717) http://www.reachyourtarget.org/main/.
2 The paper is developed with the financial support of ESF, project № BG051PO001-3.3.04/52.
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build skills coping with number of challenging situations. Serious games adopt 
the cycle of Kolbs for knowledge acquisition [1], where learning is developed 
through number of trial-and-error situations. Serious games are useful to train 
learners to complex skills such as taking decisions, making complex choices, 
anticipating future actions and interacting with other (simulated) characters in 
order to achieve game objectives. Building successful SG include synchroniza-
tion of multiple elements (game mechanics, appealing graphic environment, 
engaging scenarios), and thus achieving good mix of learning elements is very 
difficult. Thus, in order to be successful in real learning scenarios, SG design 
needs to incorporate expert knowledge in scenarios and learning path, guiding 
development of all other elements of the SG ecosystem. So expert knowledge 
is increasingly important to make learning simulations useful and meaningful 
for learners, and to put them in situation where they can substantially build new 
skills. 

Using expert knowledge in the design and development of TEL in general, as 
well as in the case of design of SG and training simulations, is very important. 
Moreover, as Clark et al. noticed [2], learners who receive explanations from 
experts perform better on transfer tasks than learners who received explana-
tions from non-experts. They further highlight that experts provide significantly 
more abstract and theoretically oriented explanations. These learners are able 
to solve transfer problems more quickly and effectively than learners, receiving 
instruction and guidance from non-experts [3]. Different research evidences 
are identified and proved [2] that accurate identification of experts’ cognitive 
processes can be adapted into training materials that are substantially more 
effective than those developed through other means. They also highlight that 
when expert content is inaccurate or incomplete, any instruction based on that 
knowledge will be flawed.

Two main problems with expert knowledge elicitation for TEL and serious 
games development can be observed. The first problem consists of proper iden-
tification of SME expertise and cognitive processes of experts. The problem is 
that experts cannot easily recognize and explain the models of decision making, 
as through experience, their cognitive skills become automated. Thus subject 
matter experts have difficulties to externalize their tacit knowledge because of 
the complex cognitive models for decision making developed in practice. 

The second problem refers to identification of suitable models for capturing 
and codification of expert knowledge in a way, appropriate for further use in 
TEL, training simulation systems and SG design. Elicitation of expert knowl-
edge is not a new phenomenon, as knowledge engineers worked for years in the 
domain of codification of expert knowledge for building computer-based cog-
nitive models in artificial intelligence and expert systems. However, in the case 
of expert systems, the aim is to codify cognitive models of human expert into 
computer models, procedures and rules. In the case of TEL and SG develop-
ment, the learning environment supports learners through simulated events and 
game dynamics to acquire skills and competences using trial-and-error method. 
Thus expert knowledge would not be codified directly into machine-readable 
form, but has to be transmitted via game elements, as critical situations, im-
portant details to keep in mind, communication with non-playing characters 
(NPCs) and appropriate human behaviour.



122 122 A. Antonova, K. Stefanov, and A. Grigorov

Fig. 1. Knowledge cycle for SG building.
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This paper aims to review the ACTA model for expert knowledge elicita-
tion, and to discuss its application for design of Serious games and training 
simulations. It will provide short review of serious games, skills, and general 
cognitive task analysis methods. Then ACTA methodology will be presented as 
suitable tool for capturing and presenting expert knowledge for serious games 
design. 

In the second part of the paper we present the case of TARGET project for 
building serious games. We discuss how ACTA methodology enhanced the pro-
cess of creating game mechanics and game scenarios. Advantages and limita-
tion of applying ACTA in the context of serious games is outlined. The last 
section provides some general conclusions and directions for further work.

2  Theoretical background
2.1  Serious games for learning

Serious games, often overlap with or extend the terms of e-learning, edutain-
ment (education and entertainment) and game-based learning [4]. Although 
slight variances among different authors, serious games are commonly de-
scribed as (digital) games used for purposes other than mere entertainment or 
fun [5]. Serious games usually refer to games used for training, simulation, or 
education that are designed to run on personal computers or video game con-
soles. Thus, serious games transfer positive experiences of building skills and 
competences while entertaining and playing on computer games to apply it in 
more complex context and purpose-oriented learning. 

The common elements of SG include: back story (plot/ story line), game 
mechanics (physical functions/actions), rules (constraints), immersive environ-
ment (including 2D/3D, animations), interactivity (impact of player’s actions), 
and challenge/competition (against the game or against other players). In SG 
players have to perform a set of actions and take different decisions, following 
preliminary defined rules and constraints. Usually players receive instructions 
and feedback on their performance and are virtually assisted with additional 
learning materials.

 

2.2  Cognitive Skills

The overview of skills provided in [6], classify several approaches for con-
ceptualizing skills, from manual or motor skills to cognitive skills, perceptual 
skills, response selection skills, and problem-solving skills [7]. Most schemes 
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for categorizing skills are hierarchical, starting with the simpler form of skill 
and ending with the most complex. Welford [8] defines skills as “combination of 
factors resulting in competent, expert, rapid and accurate performance, equally 
applicable to manual operations and mental activities”. Proctor and Dutta [7] 
define skill as “goal-directed, well-organized behavior that is acquired through 
practice and performed with economy of effort”. Seamster et al. [9] propose a 
framework for hierarchy of skills, ranking on first place strategic skills, then 
decision-making skills, representational skills, procedural skills, and automated 
skills. Automated skills are sub-consious and are characterized with rapid ex-
ecution and economy of effort. 

A “cognitive skill” is a skill that is predominantly cognitive in nature. All 
skills have a perceptual, motor, and cognitive component [7], but cognitive 
skills form the basis for training because they can be trained in relatively short 
periods of time. The recognition that some skills have a predominant cognitive 
component, and the use of cognitive methods to analyze these skills, allows the 
application of meaningful Cognitive Task Analysis (CTA) methods [9].

2.3  Cognitive task analysis

Task analysis represents a methodology for describing the physical tasks and 
cognitive plans required of a user to accomplish a particular goal. Traditional 
task analysis segments a job into distinct behavior tasks and their component 
activities. All forms of task analysis rely on the idea that human action can 
be decomposed, and that the decomposition can be used to reason about what 
people should do and know to complete a task.

The CTA is a set of methods designed to elicit information about the knowl-
edge thought processes, and goal structures that underlie observable perfor-
mance. (CTA is used to elicit and represent knowledge and information about 
thought processes in a systematic way [10]. CTA describes and represents cog-
nitive elements underlying goal generation, decision making, judgments and 
others. In CTA skills are analyzed in substantially more details based on their 
cognitive components. CTA uses a variety of interview and observation strat-
egies to capture a description of the knowledge that experts use to perform 
complex tasks. Complex tasks are defined as those for which their performance 
requires the integrated use of both controlled (conscious, conceptual) and auto-
mated (unconscious, procedural, or strategic) knowledge to perform tasks. It is 
a valuable approach when advanced experts are available who reliably achieve 
a desired performance standard on target tasks [2].

Researchers have identified over 100 types of CTA methods currently in 
use [11]. The number and variety of CTA methods are due primarily to the 
diverse paths that the development of CTA has taken, including behavioral task 
analysis, computer system interfaces, and military applications. Applications of 
CTA include system design, training design, human-computer interface design, 
accident investigation and the development of tests to assess competence [10, 
12]. CTA methods have been applied within a wide range of domains including 
aviation, nuclear power plant operation, consumer behavior, air traffic control 
and military operations, and consumer research [12]. One of the more extensive 
reviews of CTA [11] identified three broad families of techniques: (1) observa-
tion and interviews, (2) process tracing, and (3) conceptual techniques. Obser-
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vations and interviews involve watching experts and talking with them. Process 
tracing techniques typically capture an expert’s performance of a specific task 
via either a think-aloud protocol or subsequent recall. In contrast, conceptual 
techniques produce structured, interrelated representations of relevant concepts 
within a domain.

2.4  ACTA methodology

The CTA method called Applied Cognitive Task Analysis (ACTA) is selected 
as appropriate technique for knowledge elicitation and codification in SG [13]. 
Compared to traditional CTA techniques, ACTA methodology requires con-
siderably less training for application, less time and resources [13]. ACTA is 
easy to use, flexible method that don´t require interviewers to be experts in the 
knowledge domain. Moreover, ACTA methodology is suitable for job domains 
where observational data are difficult to obtain, and can be used for identifica-
tion and codification of complex skills on the workplace.

ACTA provides three interview protocols: the task diagram interview, the 
knowledge audit, and the simulation interview. The task diagram interview elic-
its information about the task structure within a particular task domain (e.g. the 
main tasks and sub-tasks), and helps to identify which of these task components 
are typically experienced as challenging or difficult. The knowledge audit and 
simulation interviews generally focus on the more difficult/challenging com-
ponents and elicit more detailed information about the underlying knowledge, 
thought processes and goal structures. The main output of the ACTA method 
is the Cognitive Demands Table. This framework includes information about 
why each element is often found to be difficult, identifies common pitfalls/er-
rors incurred by novices, and identifies cues and strategies that experts use to 
overcome the difficulties [13].

3  Application of ACTA methodology in TARGET
3.1  Approaches for SG design in TARGET

The main aim of the TARGET Project is to research, analyse, and develop a 
new genre of Technology Enhanced Learning (TEL) environment that supports 
rapid competence development of individuals, namely knowledge workers 
within the complex domains of project management, innovations and sustain-
able global manufacturing. In TARGET, the learner is presented with complex 
situations in the form of game scenarios, and via interacting with the game 
results into enriched experiences that are gradually leading to knowledge and 
complex skills acquisition.

Developing serious games and training simulations necessite general un-
derstanding of the knowledge domain. Moreover, knowledge domain need to 
be further specified concerning skills that will be trained, general objectives 
for game application and target users. While in traditional game development, 
the whole phase of game design is described as creative process, in TARGET 
approach, game design is segmented into three stages: knowledge elicitation, 
knowledge representation and game design [14]. 

The knowledge elicitation phase objectives are to clarify cognitive models of 
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experts, leading to high performance in tasks execution. Thus initial interviews 
with subject-matter experts establish the broad high-level structure for decision 
model competences, concerning specific knowledge domains. The knowledge 
representation phase includes codification of data in a way appropriate for in-
corporating in game design. The game design phase consists of scenario build-
ing, identification of critical incidents and learning situations, and description 
of non-playing characters and their role in the process. The game design phase 
is the most complex phase as it involves as well conception, design and devel-
opment of software environment and other game elements. 

3.2  Application of ACTA for SG

The application of ACTA facilitated TARGET team to [14]:
Generate a scoped task model of the domain.• 
Identify task elements that novice learners often find particularly chal-• 
lenging.
Generate information about the knowledge, thought process and goal • 
structures that underlie observable task performance in the domain.

The use of the ACTA method produced valuable data for the initial phase of 
SG and the goal is to learn about the task, the cognitive challenges associated 
with task performance.

The outputs of the first component of the ACTA interview is a task diagram 
interview, that provides useful insights of most challenging cognitive tasks and 
subtasks. The Knowledge Audit phase aims to identify how the expertise is 
used in the application domains and provides critical incidents, based on ac-
tual accidents. They can provide useful information about critical incidents and 
learning situation in game dynamics.

Fig. 2. Application of ACTA methodology to Serious game design.
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The third step is a task simulation, where the SMEs will be asked to imagine 
that they are in particular organizational role and to imagine how they would 
think and act in this situation. They will identify the key events, the conse-
quence of actions, the models to assess situation. More important there will be 
to describe critical cues of the event and potential errors, that novice can make. 
This information is summarized in a table, that can be used in SG design, skills 
performance levels and potential errors.
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3.3  Problems and benefits for application of ACTA methodology in SG design

ACTA is an appropriate method for knowledge elicitation in the case of SG and 
TEL, because it enable SG designers to approach SME without deep knowledge 
in subject domain. It is easy to use, fast for application method, providing useful 
outputs, directly applicable for SG design. However, when applying ACTA on 
practice, SG designers should take in consideration several limitations. ACTA 
methodology prioritize knowledge gained through first-hand experience and 
there should be identified SMEs with practical experience. Thus SMEs with 
theoretical knowledge (for example Lecturers) could not provide useful results 
as they lack practical insights for task execution. Another limitation of the mod-
el is that it requires decomposition of expertise on structured task processes. 
This could be difficult in complex and broad areas as sustainable manufactur-
ing and innovations. Thus before applying ACTA to scope knowledge domain, 
there should be identified basic applications and working processes. This can be 
used in defining the game scenario further.

4  Conclusions and future works

ACTA methodology can be successfully used for design of SG and training 
simulations. The benefits of ACTA is based on compelling evidence that ex-
perts are not fully aware of about 70% of their own decisions and mental analy-
sis of tasks and so are unable to explain them fully even when they intend to 
support the design of training, assessment, job aids, or work [2]. ACTA meth-
ods attempt to overcome this problem by specifying interview strategies that 
permit SG designers to capture more accurate and complete descriptions of 
how experts succeed at complex tasks. It enable SG designers to identify criti-
cal phases of task execution and to capture SGM assessment of cognitive de-
manding sub-tasks, where will be concentrated most of the learning processes 
and challenges in Game scenario. Further work can identify more strategies for 
identification of scenarios for SG design.
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Abstract. The report presents a method for automatic opinion 
summarization and analysis applied to the topic of e-Learning over the 
social media and the Internet. It presents a graphic summary of the shared 
opinions over the Internet through a software project that implements 
methods for automated natural language processing, opinion mining and 
sentiment analysis. The algorithms used implement artificial intelligence 
technologies and are trained over 500’000 user reviews. The current 
experiments are limited to the English language.

Keywords: e-learning, natural language processing, opinion mining, 
sentiment analysis, social media

1  Introduction

The goal of the present research was to test the algorithms for natural language 
processing and opinion mining on the topic of e-learning. The final result of the 
research is a tool for monitoring the social media and should allow any users 
to stay on top of any online discussions and perform analysis on the different 
trends. 

Although similar methods for opinion mining are already implemented and 
discussed [3,7], the research is unique due to the fact that it combines the senti-
ment analysis techniques with the summarization algorithms and the final result 
is a graphic summary of the discussions, tagged with sentiment and diffusion 
over the social network. It is fairly easy to read and drill-down into the details 
with a few clicks.

2  Methods

To achieve the goal of opinion mining a set of software modules were devel-
oped. The common platforms for execution were Linux machines with java™ 
runtime environment.

2.1  Web crawling and data gathering 

The first goal of the research was to collect enough textual information for 
natural language processing analysis and building a sentiment oriented lexicon. 
The source of the opinions was fixed to web sites, containing self-assessed user 
reviews on travel, hi-tech, music and book themes. The web crawler is both 
1 The paper is developed with the financial support of ESF, project № BG051PO001-3.3.04/52.
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efficient and polite to the web sites scanned and corresponds to the latest crawl-
ing architectures [1,6]. It has a distributed schema so that multiple machines, 
located in different points could take part in the process independently and 
without competition. The maximum achieved crawling capacity was 300 pages 
per second on 50 mbps connection to the Internet.

2.2  Word Lemmatization and Part of Speech Tagging
 

To facilitate the text analysis two well known data sets were used. They are 
both developed for the English language and this is explaining our final limita-
tion to extract, analyze and summarize only opinions in English language. As 
a spelling, thesaurus and part of speech dictionary the WordNet database was 
used (http://wordnet.princeton.edu/), together with the software package called 
“MorphAdorner” (http://morphadorner.northwestern.edu/) the extracted opin-
ions are stored in a database, then processed for part-of-speech analysis which 
results were also stored in the database.

2.3  Building the sentiment aware lexicon
 

Using the part-of-speech analyzed texts, which were also assessed by their authors 
as positive or negative to a certain degree (one to five stars) a statistical analysis 
was performed over words used mostly in negative or mostly in positive reviews. 
This formed the ‘seeds’ of the future sentiment aware lexicon. The seeds were 
then expanded by the WordNet thesaurus database to a complete sentiment aware 
lexicon of adjectives and verbs tagged for positivity with real-number weights.

2.4  Graphic opinion summarization

For the purpose of the opinion summarization module the reviews were divided 
to adjective-noun couples. The method used to discover relevant nouns and 
adjectives was to exclude questioning phrases, consider negation in the phrase 
and simple forms of conditionality like “if ... then ...”. Then filter the text to 
extract couples of adjectives used to describe nouns. It is true that the method 
is not complete, but we count on the number of processed opinions to obtain a 
clear picture of what people share about some topic on the Internet.

Using a statistical analysis of the used opinion tagged phrases a method for 
“phrase cloud” summarization was built. This method lists the 50 most-used 
adjective-noun couples with a different font size, corresponding to the number 
of usage of the concrete phrase. If an adjective is present in the dictionary of 
sentiment tagged words, then the whole phrase appears in color, corresponding 
to the sentiment intensity. The final result allows the reader to see most-popular 
phrases in bigger font and also discover the sentiment aware phrases by their 
color.

3  Results

The research was divided in two parts – training and data collection part and a 
real-time test for the e-learning topic.

During the training part the web crawler and the part-of-speech analyzer 
were the most heavily loaded modules. Some 25’000’000 pages were scanned 
and 500’000 user reviews were analyzed. The part of speech analysis is done 
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over 29’000’000 words and identified more than 700’000 phrases (opinion 
aware couples of adjective and noun).

The research for e-learning topic was held from 01.02.2011 to 28.02.2011 
and found 3400 web pages, blogs and news talking about e-learning as well as 
5700 tweets on http://twitter.com.

The summarization module allows a global summary for the period as well as de-
tailed summaries for specific days. An example could be seen in the figure 1 below:

Fig. 1. Activity chart and the graphic summarization module for the period 01/02/2011 – 28/02/2011.
The activity chart shows different peaks in the communication and a drill-

down feature allows us to explore the shared topics in details. The following 
screenshot shows details about the highest peak on 18/02/2011:

Fig. 2. Graphic summarization for the period 17/02/2011 – 18/02/2011.
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There is also a drill-down feature that allows the user to explore in-depth the 
main discussed topics. An example is shown on figure 3:

Fig. 3. Example of the drill-down feature.

The drill-down feature allows the user to go to the source web page of the 
text and check thoroughly the finding. The example on figure 3 shows a job 
advertisement that created important peak on twitter with more than 20 men-
tions in one day.

The automatic sentiment assessment adds color to the listed phrases and 
points out the attention of the reviewer to negative or positive posts.

4  Discussion and conclusion

The method gives effective quantitative analysis on opinions shared on the In-
ternet and gives clear summarization of the discussed topics. The axes for fur-
ther development are the better opinion phrase detection through improved part 
of speech patterns [2], development of multiple topic-specific lexicons of senti-
ment tagged words [5], expansion of the web crawler to other social networks 
as Facebook, Digg and MySpace. 
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1  Introduction

The idea of teaching science by inquiry has a long history in science education. 
There is an equally long history of confusion about what teaching science by 
inquiry means and, regardless of the definition, its implementation in the class-
room. The publication of the “Science Education Now: A renewed Pedagogy 
for the Future of Europe” report [2] once again brought science as inquiry to the 
top of educational goals. Inquiry based learning has been officially promoted as 
a pedagogy for improving science learning in many countries [3-5].

Inquiry can be defined as the intentional process of diagnosing problems, 
critiquing experiments, and distinguishing alternatives, planning investiga-
tions, researching conjectures, searching for information, constructing models, 
debating with peers, and forming coherent arguments. Inquiry learning has 
been previously classified as learning science as inquiry and by inquiry. Learn-
ing science as inquiry includes learning about the way in which the scientific 
endeavour progresses, and analyzing the inquiry process performed by oth-
ers, sometimes using historical perspectives. Learning by inquiry, or learning 
“the abilities necessary to do scientific inquiry” involves the learner in raising 
research questions, generating a hypothesis, designing experiments to verify 
them, constructing and analyzing evidence-based arguments, recognizing alter-
native explanations, and communicating scientific arguments. Teaching science 
by inquiry requires imparting not only scientific information but also the abili-
ties to do inquiry and, more deeply, an understanding of what scientific inquiry 
is about.

The European project “The Pathway to Inquiry Based Science Teaching” 
(Acronym Pathway) started at the beginning of 2011. The project is a continu-
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ation of the project “COSMOS: An Advanced Scientific Repository for Science 
Teaching and Learning” [6, 7]. This educational project in the framework of the 
program FP7-Science-in-Society-2010-1 will be carried out by a consortium of 
25 Partners, located in 15 European countries (including Bulgaria), in Russia 
and in USA: University of Bayreuth (Germany), Weizmann Institute of Science 
(Israel), Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Austria), Uni-
versity of Cambridge (UK), University of Barcelona (Spain), Ellinogermaniki 
Agogi (Greece), FUTURELAB (UK), Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci (Italy), Institute of Accelerating Systems and Ap-
plications (Greece), University of Amsterdam (The Netherlands), European Or-
ganisation for Nuclear Research CERN (Switzerland), The Centre for Research 
and Technology Hellas (Greece), European Schoolnet (Belgium), Fraunhofer 
Institute for Applied Information Technology (Germany), Dublin City Univer-
sity (Ireland), University of Helsinki (Finland), Pedagogical Institute (Greece), 
School of Pedagogical and Technological Education (Greece), University of 
Shumen (Bulgaria), Humboldt-Universität zu Berlin (Germany), University of 
Bamberg (Germany), Cluj County Teacher Training Centre (Romania), Euro-
pean Physical Society (France), Centre of Information Technologies and Lean-
ing Environments (Russia) Shodor Foundation, National Resource for Compu-
tational Science Education (USA).

2  The specificity of the Science Education and the role 
    of the teachers

The field of science education research is concerned with the development of 
high-level skills (concept formation, modelling, problem solving, meta-cogni-
tive skills and scientific procedures), and is a field whose importance is growing 
rapidly within science education. Behavioural skills (knowing how to handle 
equipment) and low-level cognitive skills (e.g. the ability to learn and repeat 
definitions and laws, apply formulae, resolve standard problems) are accorded 
a lower priority partly as a result of developments in computing and automatic 
processing systems. Science education is thus changing to give more attention 
to those higher cognitive skills which cannot be acquired by methods based 
principally on learning by repetition and a transmission model of teaching.

The general issues can be broken down into several different questions: 
What approaches to teaching and learning science are to be preferred? How are 
students to be motivated? What are the conceptions commonly held by science 
teachers about science and how it should be taught? What is the nature of the 
professional knowledge that contributes to the development of science teaching 
skills? How are teachers to adopt the innovations that are suggested to them? 
What are the specific contributions that computers can make to science teach-
ing and learning?

3  The approach Inquiry Based Science Education (IBSE)

The approach IBSE is based on three main axes:
proposes a standard-based approach to teaching science by inquiry that a. 
outlines instructional models that will help teachers to organise effec-
tively their instruction;
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deploys a series of methods to motivate teachers to adopt inquiry based b. 
techniques and activities in their classrooms;
offering access to a unique collection of open educational resources and c. 
teaching practices (linked with the science curricula) that have proven 
their efficiency and efficacy in promoting inquiry based education and 
that are expanding the limitations of classroom instruction.

Such an approach enabling all stakeholders (teachers, teachers’ trainers, 
curriculum developers, policy-makers) to examine their own practices in the 
light of the best performing approaches that set the standards on what can be 
achieved and provides them with a unique tool to bring about improvements in 
their everyday practice.

The essential features of inquiry are: Learner engages in scientifically ori-
ented questions; Learner gives priority to evidence in responding to questions; 
Learner formulates explanations from evidence; Learner connects explanations 
to scientific knowledge; Learner communicates and justifies explanations.

In the previous project “COSMOS” more than twenty learning scenarios are 
developed, using inquiry based teaching model. The most intriguing titles are: 
“Determining the eccentricity of elliptical galaxies”, “Finite or Infinite”, “How 
Much Sugar Is in Bubble Gum?“, “Olympic Games on the Moon”, “Shooting 
Star (IBSE Learning Activity)”.

4  Contribution of the project Pathway

The project aims to add its contribution towards the improvement of the qual-
ity of science teaching. The Pathway consortium team will collaborate closely 
with teachers to develop a set of support services which help teachers to imple-
ment the necessary changes, to develop the diagnostics and intervention skills 
necessary to best plan and then diffuse innovation in their own contexts. At the 
same time it will provide a common basis/experience for “connecting” teachers 
across schools, within and across national boundaries.

In the framework of the project a large scale implementation of teachers 
training activities will be implemented in 16 European countries (including 
Russia) in school environments, in science and research centres as well as in 
teachers training centres.

The Professional Development programs that will be implemented in the 
framework of the Pathway project provide an opportunity for teachers to famil-
iarize themselves with the new inquiry ideas and also understand the implica-
tions for themselves as teachers and for their learners in the classroom before 
they adopt and adapt them. Instead of lecturing to teachers, strategies such as 
case studies, role playing, simulations, and self-evaluations are most useful.

The Pathway project models this effective approach IBSE to science teach-
ing with a two-part structure: Methods for Teaching science by Inquiry and 
Activities for Teaching science by Inquiry.

The main project objectives are the following:
The development of standard-based approach to teaching science by in-• 
quiry that outlines instructional models that will help teachers to organ-
ise effectively their instruction.
To build a group of practitioners of inquiry who will share leading prac-• 
tices and influence policy development.



          135The European (FP7) Educational Project          135

To implement a large number of training activities that will facilitate the • 
effective introduction of inquiry to science classrooms and professional 
development programmes.
To propose a methodology for designing, expressing and represent-• 
ing inquiry based educational practices in a commonly understandable 
way.
To further support the adoption of inquiry teaching by demonstrating • 
ways to reduce the constraints presented by teachers and school man-
agement.
To deliver a set of guidelines for the educational community to further • 
explore and exploit the unique benefits of IBSE.
To systematic validate the proposed approaches and activities in order • 
to identify their impact in terms of the effectiveness and efficiency.

The main expected impacts of the Pathway are: to bring about a change in 
the way science is taught in European schools; to contribute towards a uniform 
standardization process; to enrich the repertoire of learning opportunities (ex-
pand the resources for teaching and learning in schools and classrooms); to 
provide more challenging, authentic and higher-order learning experiences for 
students.

The implementation of the Pathway project aims to: bring into the classroom 
activities that are based on real-world problems give students and teachers the 
opportunity to interact with working scientists; build local and global commu-
nities (collaborative learning, virtual communities) where teachers, administra-
tors, parents, students, practicing scientists, and other interested community 
people are included in order to expand the learning environment beyond the 
school walls; expand opportunities for teachers’ professional development.

The Pathway approach asks for effective knowledge areas integration and 
boosts cross-institutional collaboration and organisational change in the field 
of both formal and informal science education. It aims to develop a Roadmap 
towards a standardized Science Education approach through the generation of a 
structured set of recommendations to support the deployment of innovative sci-
ence educational methods, to disseminate best practices in the field and expand 
their implementation in schools and training centres throughout Europe.

5  Conclusion

There is a need to consider research in science education in a wider social 
context and, in particular, a need to enable as many people as possible to play 
their full part as citizens in scientifically and technologically advanced societ-
ies. This requires an understanding not only of scientific knowledge and the 
associated technical developments, but also of the nature of science and its 
methods, together with an ability to deploy a range of scientific arguments in 
wide-ranging public debates that are likely to involve environmental, econom-
ic, social and ethical issues.

An adequate supply of highly qualified scientists is crucial for competing 
successfully in the global knowledge-based economy.

Pathway project is related to achieving these goals by introducing a new 
culture in the use of educational resources and new methods of teaching and 
learning in the educational system as a whole.
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Abstract. Some of the advantages and disadvantages of the introduction 
of ICT-enhanced geometry education are under discussion. A comparison 
between traditional paper-and-pencil style and ICT enhanced educational 
environment with respect to Euclidean geometry is done. The main 
question of consideration is when to include ICT in teaching geometry 
to preserve all educational advantages of Euclidean geometry in the 
form that proves itself as significant didactical heritage. Examples of 
good and not very good practices are given.

Keywords: dynamic geometry system, Euclidean geometry, didactical 
model, didactical technology, didactical strategy

1  Introduction

Geometry in high school is that indicator that distinguishes calculation from 
reasoning, i.e. the place where training skills grows into building competenc-
es in deduction. Any attempt to go deeper in understanding the mathematical 
thinking than the most primitive ‘mathematical’ abilities touches individual 
reasoning in geometry. Refer to Nicolai Dolbinin the following sad correlation 
appears to be true: if there is no good school geometry there is no good math-
ematics education in the whole [1]. In some countries the trends are to throw 
out geometry from the curriculum instead to improve the geometry education 
(no subject – no problems).  Somewhere (e.g. in Bulgaria) the efforts of the ed-
ucators are new didactical technologies to be introduced. And, what a surprise, 
the modern ways to improve geometry education call ICT. Our opinion is that 
the implementation of ICT in education of geometry is potentially dangerous 
and needs careful estimation of a large spectrum of collateral effects that might 
spoil the profit that one can earn from ICT [2]. Below under consideration is 
a list of topics where traditional paper-and-pencil (briefly P&P) technique still 
resists successfully the new trends. 

2  Types of ICT resources in geometry

In order to clarify how ICT affect geometry education we accept the following 
structure of ICT resources:

Platforms, most of which are dynamic geometry systems (briefly DGS)• , 
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e.g. GEONExT, The Geometer’s Sketchpad etc. 
ICT educational environments (ICT-EE), e.g. Dynamicheskaya • 
Geometriya [3]
Didactical technologies that include ICT elements• 
Didactical strategies that include ICT elements • 

The connections between any two kinds of resources could be direct or indi-
rect. Also there is no sharp border between any of them. 

Despite the platforms are designed to be user friendly, they are the most 
indifferent to the particular teacher’s and student’s educational needs. The plat-
forms’ mission is not to serve educational process but to be a tool in it. 

More close to the educational process are the educational environments. In 
general they are designed in relation with a particular syllabus and implicitly 
contain the ways that syllabus is expected to be performed. 

Didactical technologies aim clear educational goals and consist of concep-
tual base, methodology, approaches, principles of building the curriculum, me-
thodic and diagnostics. They could be supplied either by classical paper and 
pencil resources or based on an ICT educational environment, or in a mixed 
form. 

A didactical strategy is directly oriented to a particular group of students in 
a particular classroom, i.e. it is context committed. The resources that a teacher 
decides to use correspond the context of the teaching in a particular class. These 
resources can be prescribed by a didactical technology or in the frame of ICT-
EE, but also they could be an independent implementation of a DGS.  

3  Freedom and responsibility in using ICT

In the context of the teaching and learning geometry in a particular class sev-
eral levels of freedom are related to adoption of any kind of resources. Also 
we should distinguish two bearers of the freedom: teacher and student. The 
freedom of the teacher refers to her/his choice to apply P&P or ICT (or both) 
techniques, to accept a didactical technology, to apply a specific strategy. The 
freedom of the student is in his/her acceptance to learn geometry in an educa-
tional environment, to work out skills, to explore the geometry micro cosmos 
deductively or empirically.  

The platforms provide maximal freedom for the teacher and the most restric-
tive are didactical technologies. The responsibility of the teacher respectively 
lies between: 

full scale when teacher is free to include educational units designed by • 
DGS directly as elements of her/his educational strategies; 
quite fuzzy when the ICT-based didactical technology leave no space • 
for variety. 

The appropriate freedom provided to learners is crucial component for the 
effectiveness of the educational process. The levels of students freedom are 
determined by Ivanov and Pozdnyakov [4]. We are interested also in interaction 
between the teachers and students freedom and responsibility in a particular 
context.  
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4  The delimiters

What means “to use ICT” in education is difficult to be answered. The usage 
of the computer as a type-writer usually is not considered as ICT activity but 
preparing computer presentation does.        

For instance drawing pictures by computer is more accurate than that done 
by hand. Also pictures prepared in advance on the computer or e-board save 
lesson time which is a crucial element of any teaching technology. But some 
experts consider this mode of use DGS as a kind of replica of paper and pencil 
technique, so they do not consider such a practice as implementation of ICT. 
They say that proper ICT inclusion is the implementation of a platform that 
foster the educational process in a significantly different way of what P&P style 
allows. In fact there is a considerable didactical potential in using a platform 
just for drawing [5].

 
Example 1. The following task has been stated during in-service training of 

math teachers: a parabola to be drawn that fit the graph of canonical quadratic 
function by using the operator for drawing parabola in GeoGebra. No one of 
more than 20 teachers managed to draw this parabola directly. But after study-
ing the structure of the operator in analytical geometry perspective most of the 
teachers succeed. 

This example refers to a new field in mathematics education – education via 
syntax: the usage of interface or the syntax of a platform need special math-
ematical knowledge. The learner is urged to study mathematics dealing with 
the software. 

Thus there is no red line that separates ICT based teaching and learning from 
the traditional P&P. However, there are significant differences between them.    

5  The good practices in modern teaching geometry 

It is easy to load a DGS – there are enough freeware of this type in the web. 
But it is tricky a teacher to put it into practice alone. Nowadays a large number 
of teachers are using DGS taking all the responsibility of fails in the process of 
education because there is no official regulation about using ICT in Bulgarian 
secondary school mathematics curriculum. But the risk is paid off because of 
the full scale freedom teacher has got. There is enormous number of good prac-
tices in this area. Mostly P&P and ICT work in harmony in teaching geometry 
in secondary school. 
 

Example 2. Recently a pilot experiment was carried out by the author and 
Mariana Todorova in the Sofia Math High School. The goal was some param-
eters in implementation of DGS in 10th grade math curriculum to be studied. 
According to the context of the class a didactical technology in mixed style of 
exploration by DGS and deduction in P&P mode was applied. In a couple of 
lessons the topic Introduction of parabola as locus was presented (based on the 
educational module [6] which was designed by the author in Jan 2010 initially 
for several in-service teacher training courses – Fig.1.).
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Fig. 1. Introduction of parabola as locus – two GeoGebra applets.

The math knowledge that students presumably should have includes some 
basic results included in 7th and 8th grade curricula. Indeed, some of the basic 
facts related to ruler-and-compass constructions were poorly known and this 
gap was filled up during the DGS activities in P&P mode. Further, DGS is in-
convenient in drawing deliberately non accurate pictures that are typical for the 
proofs ‘from the contrary’. Again P&P techniques were put in use. 

The students’ activities include exploration of a configuration in dynamic 
ready-made examples but also they are given the opportunity to investigate 
their own constructions on blank spreadsheet. The tradition is not neglected: a 
number of activities are envisaged to be performed in the (paper) notebook in 
order to further writing and deductive skills. Since the geometrical transforma-
tions are studied in 8th grade, the basic deduction is supposed to be elaborated 
in earlier 7th grade where is ICT-free introduction to Euclidean geometry. The 
dynamic properties of GeoGebra also provide opportunities for student’s cre-
ativity.       

6  Problem areas 

The teacher’s and student’s freedom is most fuzzy defined in ICT educational 
environments (ICT-EE). Such vagueness could have positive influence on stu-
dent’s activeness because it provides a variety of didactical technologies in ap-
plying a particular ICT-EE, but not always.  We consider one attempt to build 
fundaments of the Euclidean geometry via ICT-EE. 

Example 3. Dynamicheskaya Geometriya is an ICT-EE based on GEON-
ExT platform [3]. It is designed in Russia as an introductory course to Euclid-
ean geometry – 7th grade (Fig. 2). Implicitly the learning-by-doing principle is 
realized on a high professional level. There are examples, problems, hints etc. 
Student can easily pass through the basic concepts of Euclidean geometry and 
probably can learn a lot of it. Moreover, there are learner-friendly P&P tech-
nique activities parallel to the main stream. Teachers are a little bit restricted in 
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variety between theory and drills but have enough space for individual strate-
gies to build up students’ skills in geometry. A part of the activities include 
paper-and-pencil technique mainly in a diary mode – for registration of what 
happens on the screen. Students work out skills in composing geometrical con-
struction from their first touch with Euclidean geometry. Moreover, they see 
the geometry alive: points move, colors change, etc.  It seems everything to be 
all right.

Fig. 2. Dynamicheskaya Geometriya for 7th grade.

Our view point is that the introduction to Euclidean geometry and the whole 
introductory course has another main stream – to start student’s education in 
logic systematically. In fact all the everyday-life skills are supposed to be elabo-
rated in the earlier grades: dealing wit real figures, calculating circumference, 
area etc. The Euclidean concepts are ideal and the system of axioms, definitions, 
theorems deal with ideal elements. From such a perspective some of the main 
advantages of ICT-based teaching-learning fail. Another important moment is 
the parallel study of Euclidean geometry and building skills in DGS. The com-
puter applications are far more attractive than axiomatic-approach-activities 
and it is no point for discussion what fraction of students attention and efforts 
will go to each component of the lesson. Any attempt to restrict the student’s 
freedom leads to negative attitude to the educational process as a whole.   

  

7 The battlefield

The following 4 comparisons aim to highlight the fundamental differences be-
tween Euclidean geometry and its modern computer representation, i.e. what 
forces meet each other in the battlefield of Euclidean geometry. 

1. The basics:
plane versus screen: e.g. the finite size of the screen allows to draw a • 
lot of lines through a point that do not intersect a given line, i.e. the 5th 
Euclidean postulate is not valid; 
line versus trace and point versus spot: the ideal objects are represented • 
by real ones, having size, color, shape; lines are represented by points, 
so the lines are in a state of subordination and the duality is lost (recall 
the Desargues theorem);
continuum versus grid: e.g. there are no equilateral triangles on the • 
screen, because of the irrationality of tan60◦ and the rational tangencies 
of any permissible angle.

The question is where and why is the P&P technique better? Our answer is: 
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in its imperfection. Drawing a point and a line on the (black or white) board 
teacher usually says 

let A be a point and l be a line
actually having in mind 

imagine that the spot A and trace l which  I am drawing now satisfy the 
conditions of point and line required in Euclidean geometry. 

So the students are urged to work in their mind where the concepts have the 
ideal properties required by the Euclidean geometry.  

Further: the concepts of point and line are not defined in Euclidean geom-
etry, but the concepts of circle, angle etc. are defined by them. On the contrary: 
the objects point, line, circle, angle in the ICT-EE are of the same position in 
the menu. 

2. The understanding: 
Euclidean geometry expects to fill up a concept with meaning via axi-• 
oms, definitions and theorems (connections between other concepts); in 
ICT-EE a concept is build up via examples;
Euclidean geometry deals with algorithms that are logical sequences • 
and the outcome is a turn the image inside out; ICT-EE procedures are 
sequences (strings) of computer executive operators (manipulators) that 
give immediate explicit result.   

Now is the moment to add, that the verification of the results and conclusions 
in Euclidean geometry calls teacher’s special competence. The verification of 
the result in ICT-EE is done by itself – in case of wrong construction the picture 
disintegrates.   

3. The deductive approach on the battlefield Euclidean geometry versus ICT-
EE reflects on what is the proof look like: 

rigor proof versus checking conjecture or testing construction• 
finding contra-examples versus failing the construction. • 

4. The assessment in the Euclidean geometry cannot be organized in a multi-
ple-choice test, but the tests are common in ICT-EE assessment practice.  

   

8  A proposal for scale of values

Euclidean geometry has been a part of advanced education from ages (Plato: 
let no one destitute of geometry enters my doors). The attempt to present Eu-
clidean geometry in mode available for every student brings into discredit its 
core – deductive approach. Below we give what we expect as outcomes from 
the geometry education:   

sense of logically reasonable sentence• 
ability to argue conclusion • 
ability in analogy and generalization• 
respect to the other argued opinions• 
ability to identify paradox.• 

Does the presented ICT-EE in Example 3 serve any of these values? Our 
opinion is that on an early stage is better to favor P&P technique in Euclidean 



          143Paper and Pencil versus ICT – Battlefield Geometry          143

geometry teaching-learning. Rigor reasoning of statements like among 4 points 
on a line two lie between the other two is essential for building logical thinking. 
After the introductory course in EG the implementation of DGS is effective and 
fruitful since DGS has incontestable advantage in creativity. 

9  The ICT-enhanced didactical technology 

Example 4. A frame of didactical technology for the Thales Theorem was 
among the outcomes of the 3rd workshop of MITE held in October 2006 in 
Oryahoviza, Bulgaria. An international team chaired by the author stated the 
goal to design this frame with elements of ICT, compatible with curriculum 
in Bulgaria, Russia and Kazakhstan (Fig.3). The program maximum was ICT-
fostering (but not replacing) the classical paper-and-pencil style in the follow-
ing directions:

building concept in a dynamical style by GEONExT windows;• 
showing the connections between concepts via highlighting properties • 
of GEONExT;
providing options to the educator to present the connections in the most • 
appropriate order;
including an interactive platform for checking conditions and verifying • 
the statement in a dynamical window;
problem constructions designed to allow examination and building up • 
conjectures by changing initial data;
providing interactive diagnostics and students friendly feedback.• 

Fig. 3. The module Thales theorem designed during the 3rd workshop of MITE.

What is really done was a prototype of ICT-EE performed by GEONExT 
with quite restricted, mainly illustrative range. The frame found no further evo-
lution in Bulgaria. But didactical technology in full scale was developed and is 
put into practice in ZERDE – school for gifted students in Astana [7].  

10  Conclusions

The given examples show that on early stages P&P and ICT contrast funda-
mentals of geometry versus the interface of a program package. Moreover, in 
some aspects ICT-EE forms a non-Euclidean philosophy: take as example the 
dynamic properties of a platform. A point, call it A, as an element (term) in the 
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Euclidean plane has fixed position; the object ‘point A’ on the screen, as a rule, 
could be moved, i.e. it is a variable. The problems that rise become harder when 
this point is a vertex of a triangle. Initially the triangle ABC could be acute, but 
moving one of the vertices ‘it’ turns into right, then into obtuse, and even can 
turn into a segment. Is this the same triangle ABC? Of course in real life things 
change, but this is not Euclidean geometry. A flexible ICT-EE provides a didac-
tical technology of mixed type to put things on their right position. However, 
an early implementation of DGS in Euclidean geometry is delicate and slippery 
and could lead to points of no return. And if this happens the ideological mis-
sion of geometry education to form thinking abilities could fail.   

Our belief is that the outcome of a didactical technology in an ICT orga-
nized math education should be a competence which is synthesis of knowledge 
and abilities in several areas, including ICT skills. The crucial component of it 
is deductive ability of the person. The building deductive style of thinking in 
Bulgarian secondary school is mainly mission of the Euclidean geometry. P&P 
style still remains the most appropriate on introductory stage and an absolutely 
necessary component in the next stages. The powerful support to the traditional 
P&P teaching provided by the modern DGS could be most effective in second-
ary math education only if the goals of educational process are clearly stated in 
any particular context and the battlefield P&P vs. ICT turns into field of creative 
harmony.       
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Abstract. In this paper we analyze the main problems in e-learning 
and organizational behavior in order to find out the most important 
challenges in both fields and to propose a solution for some of the 
defined issues. We discuss different models of behavior and problems in 
an organization like overload, boredom, time management, etc. as well 
as tasks related to design and development of high quality education. We 
offer a solution to some of the defined challenges and propose topics for 
future research.
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1  Introduction

Within the knowledge-based society, training and learning are recognized as 
critical factors for success of any company and organization. Therefore,  vari-
ous disciplines as e-learning, knowledge management and organizational learn-
ing focused to improve access to training and to provide various methodologies 
for knowledge acquisition and competence building in organizational context. 
However, companies still fail to adopt adequate learning strategies and to be-
come learning organizations [13]. That is why the present research aims to fill 
the gap and to present common challenges and perspectives linking e-learning 
and organizational behavior. 

When e-learning emerged, it was expected to facilitate the rapid distribution 
of quality assurance approaches and practices in value chains, integrating many 
SMEs in systems conceived for their clients, typically large enterprises. Many 
organizations were expected to share learning programs provided by common 
service providers. It was though that organizations would probably benefit from 
e-learning supply made available by their associations, chambers of commerce 
and local training providers [5]. The opportunities to learn together dynamically 
increased because of the wide adoption of ICT applications in learning. Several 
policies were planned at national and at regional level to establish “center of 
excellence” and “one-stop shops”, providing e-learning opportunities.

In fact, e-learning did not produce a very big change in the amount of learn-
ing opportunities used by employees. Organizations commonly use ICT as a 
1 The paper is developed with the financial support of ESF, project № BG051PO001-3.3.04/52.
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technical device of communication and documentation, but not so much for 
learning. Knowledge management and e-learning did not managed to integrate 
as expected. Although some organizations experimented with e-learning, they 
focused essentially to diffuse “research results in pills” rather than to simulate 
the exchange of experiences, interaction and participative innovation processes 
[5]. The learning providers were less successful in offering e-learning than they 
were with classroom courses, so when public funding for e-learning decreased, 
they also stopped investing in this area. Some centers of excellence were actu-
ally established at regional/national level, but their use of e-learning is often 
very conventional or irrelevant. The philosophy of “one-stop shops” has not 
disappeared, but federating the services of existing organizations has proved to 
be more difficult than expected. The role of e-learning to serve needs of orga-
nizations has seldom been more than marginal, with a few exceptions in ICT 
basic skills and language learning.

Given the above considerations we can summarize that present e-learning 
concepts do not respond to the needs and practices of companies [5, 13]. That is 
why there were identified several research questions concerning e-learning and 
organizational behavior, aiming to:

Identify basic organizational needs in order to provide high-efficient • 
education, adapted to personal needs of employees and learners;
Discuss some of organizational problems with overload, stress, isolation • 
and time management at work;
Design and develop effective e-learning systems, taking  into account • 
different factors of organizational behavior.

 

2  Background of Online E-learning

This section presents description of main tasks and forms of learning, cycle 
of learning, factors for successful learning as well as phases of competence 
mastering.

2.1  Definition, tasks and forms of learning

According to [1] the learning is the process of acquiring knowledge, skills, at-
titudes, or values, through study, experience, or teaching. It has to lead to long-
term changes in personal behavior. As such, learning can be viewed as a form 
of personal adaptation [2]. The main tasks of e-learning defined by Benedict du 
Boulay [3] include improvement of motivation, self-understanding of students as 
learners, focusing of students feelings associated with learning experiences, and 
solving the problem with boredom when some of the material is difficult or dull. 
Different characteristics of e-learning could be used in delivery of high quality 
training in a company or organization like role playing, game-based learning, 
simulations, and e-learning standards. The main forms of learning include: infor-
mal learning, where experienced employees train the new one; formal education, 
where trainers define learning requirements and give advices and recommenda-
tions; training programs, which combine informal learning and formal education 
for a long time; diversity cultures training needed when the employees have to 
work and live abroad; and corporative universities, which are training centers 
addressing the company training needs as it is described in  [10,11].
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2.2  Cycle of learning

After analyzing different models for learning design, we selected the model 
of learning of Merrill, depicted on Fig.1 [4]. There are represented the main 
questions that have to be discussed before to start planning the training and the 
main processes and activities that have to be provided and supported during the 
education. We have to discuss and answer the main 4 questions “why”, “what”, 
“how”, and “if”. 

The first step for designing and developing learning system is to orient it 
toward the learner needs - to facilitate them to acquire knowledge and skills by 
connecting, examining, and  sharing  resources,  to enter in dialogue with other 
participants in education and to reflect what they have learned. The next step is 
to decide “what” learners have to learn. This is the phase of conceptualization 
enabling students to acquire knowledge to understand the presented theories 
and to be able to define basic concepts. Third stage is to define “how” all these 
learning activities could be supported. This phase is called operationalization 
where learners have to act, to practice, to try different approaches for learning 
and to extend their knowledge on a given topic. Last phase is renewal in order to 
answer the questions “if” by refining the presented concepts and ideas, to inte-
grate different components of theories, to adapt proposed models and solutions 
and to represent them to other participants in learning.   Next steps are to share 
all generated ideas in order to renew the concepts in the selected domain.

Fig. 1. McCarthy 4-MAT Cycle of Learning [4].

2.3  Factors for successful learning and phases of knowledge and skills 
       mastering

According to Greenberg and Baron, basic factors for successful training are [7]:
Participation: People should participate actively in the learning process.  • 
This way learner will become professional in mastering skills and ac-
quiring new knowledge;
Repetition: Different learning activities should be repeated many times • 
for a long period of time in order to identify mastering;
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Applicable learning: Learning should be strongly related to specific pro-• 
fessional tasks;
Feedback: Feedback is a critical component for a successful learning.• 

The model starts with unconscious activities with low level of competency 
in the first quadrant. Then activities become more conscious and result oriented. 
The third phase is when it is applied conscious activities with high level of 
competency and the last phase is when all mastered activities become a habit 
i.e. they are unconscious. This could be considered as the highest level of com-
petency mastering [9].

The main issue that needs to be explored in every learning experience is how 
to achieve  high level of competency building. Educational software is well 
accepted and commonly used technology in advanced e-learning. Therefore it 
can be successfully applied in order to provide and support high quality training 
programs in organizations.

3  Organizational behavior problems
3.1  Overview of challenges and models of organizational behavior 

Organizational Behavior is the study of individuals and their behavior within 
the context of the organization in a workplace setting. OB apply a systematic 
approach of studying individuals, groups and organizations. It is an interdis-
ciplinary field that includes sociology, psychology, communication and man-
agement. According to Robbins and Langton [14], there could be identified 
the following challenges of OB on individual, group and organizational level: 
job satisfaction, emowerment and behaving ethically; working with others and 
workforce diversity; and finally increasing productivity, developing effective 
employees, surviving the global competition. Therefore, OB focuses on im-
proving productivity, reducing absenteism and turnover and increase employee 
job satisfaction and organizational commitment. 

In order to explore the context of organizational behavior, there were ana-
lyzed 3 different model described in [8]:

Model of Watson: This model emphasize on observation of behavior • 
not on the mental processes. The most important issue in the theory is to 
define factors (stimulus) that influence behavior of the participants.
Model of Scinner: Scinner’s model defines the behavior as a function of • 
its consequences.
Model of Bandura: Model of Bandura describes the behavior as exten-• 
sion of operative behavior defined by Scinner, stating that cognitive and 
mental processes influence on the perception of the persons about the 
environment. Bandura extends behavior theory by including the internal 
personal factors and he develops the theory of social learning.

According to this theory the individual influence the environment and in the 
same time the environment influence the individual behavior. The individual 
learns by his own experience and by experience of others. Therefore, learning 
more using the behavior models of other people than from own mistakes is the 
foundation of the theory of social learning.

The most appropriate for our case is the model presented by Bandura. In 
the concepts of e-learning there could be combined the both approaches of in-
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dividual and social learning, combining group and organizational factors. As 
for example, sophisticated TEL systems, combining serious games and social 
tools can support highly effective e-learning processes. This approach build 
on developing first-hand learning experiences while playing on serious games 
and then, completing this with exchanging ideas and experiences trough social 
software. We proved that TEL and simulation software is one of the most ef-
fective ways of learning [6] that is why this theory for social learning is very 
appropriate for design of e-learning using recommendations and requirements 
set by organizational behavior.

3.2  OB challenges

Several approaches have been applied in order to support the success of the 
company [7]. A successful manager should:

Search actively the best professionals• 
To be sure that new employees are well accepted in the team by encour-• 
aging team work and collaboration among team members
To measure correctly the effectiveness of work management• 
To pay attention to details• 
To plan the future: Successful managers should invest in the work power• 

The other problems in OB are related to work overload, boredom at work and 
isolation at office and time management defined by Greenberg and  Baron [7]:

Overload: One of the reasons for stress at work is overload and the an• oth-
er reason is boring duties and too little work. Quantity overload is related 
to too much tasks employees have to finish before the deadline. The qual-
ity overload means that people do not have enough competencies and 
knowledge how to do this work. And the last reason for stress at work is 
necessity to remember and process too much information. Boredom and 
repetition of similar activities all the time cause problems as well. 
Isolation: Another problem is isolation at work. Most people spend all • 
the time at work in front of the computer. Employees and managers work 
better when they feel the support and can get advice by their colleagues 
at work. They work more effectively and the level of stress is low.
Time management: The problems with time management is one of the • 
most important issues we have to discuss. Some of the best practices 
to overcome this problem are setting the priorities, setting the realistic 
deadlines for every task and to prepare realistic “to do list”.

4   E-learning and OB relationship

4.1 E-learning solutions for defined OB problems

All listed requirements and recommendation for successful OB could be sup-
ported by different elements of e-learning. In order to find the most experienced 
professionals, HR managers could extend the use of social network analysis 
and search for extended learners profiles for potential workers. Encourag-
ing collaboration among members of the team and team work managers will 
support friendly environment for new people in organization. High level of         
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collaboration could be reached by different collaborative tools including so-
cial software, resources sharing and exchange. Evaluation of the company’s 
performance could be done and some proposals how to be improved could be 
offered. In the same time we can use different training programs in order to 
improve employees’ performance and to evaluate the level of their competency. 
Implementing adaptable and individualized learning managers will satisfy the 
requirement to pay attention to details and the last necessary feature for future 
planning will be achieved by integration of new technologies in processes of the 
company and supported training programs. Problems with work overload and 
boredom are related to similar problems in e-learning. Insufficient knowledge 
and skills, need of additional training are main reason for development and de-
livery of training programs. This could help employees to implement their tasks 
competent. Large data volumes could be better structured and organized using 
different structures e.g. taxonomies, ontologies, etc. This way we will improve 
the processes for searching and processing data and information.

The problem with boredom at work and in the process of learning are related 
usually with reading of long instructions and recommendations. For this reason 
commonly used practice is to store knowledge, best practices and other learning 
resources describing how to solve a given problem, collection of best practices, 
lessons learned and previous experiences records in repositories where they can 
be easily found, used, edited and shared. Another solution of the problems is 
well-designed e-learning resources with information on a given topic that could 
be used for on-job training. One possible application of e-learning in OB is to 
improve motivation of employees by training them how to do their duties more 
effectively. All options and advantages of application of e-learning in OB are 
summarized in Table 1.

Table 1. E-learning solutions for organizational behavior challenges.

OB problems E-learning solutions
Search actively the best profession-
als

E-CV, e-profiles

New employees are well accepted 
in the team

Collaboration & team work

To measure effectiveness of work 
management

Evaluation & improvement of train-
ing

To pay attention to details Individualized and adaptive educa-
tion

To plan the future Implementation of new technologies 
in training process

Work overload Need of additional training
Boredom at work Better structuring and organization

of information e.g. ontology
Isolation Social networks
Time management Learning resources on the topic and 

gaining practical experience in time 
management when we participate in 
e-learning
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Social tools and other collaborative software could successfully solve the 
problems with isolation. People can get advice and support by other members 
of the team even they work in another country. Use of social networks at work 
could improve self-confidence and information exchange, they could solve 
problems with boredom and they support resources delivery. 

E-learning could help the problem with time management by establishing 
resources with knowledge how to implement better time management as well 
as supporting the project-based approach. In this way employees will learn and 
practice how to organize their tasks and the time they have for each duty. They 
will gain practical experience in time management when we participate in e-
learning 

4.2  OB influence in E-learning

On the other hand knowledge about different characteristics of workers, their 
assumptions and theories accepted and applied in OB will help e-learning spe-
cialist to design and develop training process corresponding to the needs of 
employees, manager staff and organizational processes and structure.

The conclusion of the conducted research is that both e-learning and OB 
have a lot of similar problems and they can be solved by using different com-
ponents of both fields. Therefore we defined relations between e-learning and 
OB using the standard division in a company: individuals, groups, organization 
described in [8]. At highest level of complexity we have an organization that is 
divided  into groups/teams and the last entity are members of the team. Using 
these layers we can define where and how e-learning could be used to solve 
the defined problems and to improve the performances of employees and the 
organization. For the company we have to design and develop a learning sys-
tem satisfying main requirements of the company based on its processes. The 
features of platform of the e-learning system should correspond to the practices 
and workflow processes in the company. It should represent the assumptions 
and rules in the company. On the next level we have to support a number of 
tools for communication, collaboration and socialization in order to solve prob-
lems with overload and isolation in the teams as well as to support the concept 
for friendly environment at work. On the last level of hierarchy we have to 
create individualized and adaptable content in order to help the individuals to 
overcome with qualitative overload, boredom and necessity to remember and 
process large data volumes. This way we will apply the assumption that good 
manager should pay attention to details.

All these components will allow the organization to deliver and support well-
designed, individualized and adaptable learning content, collaborative tools in-
cluding social software and e-learning systems in order to provide possibilities 
for training and this way to improve motivation and competency of employees. 
This way we will improve their and overall company performance as well as 
we will support a friendly and stress free work environment. All these relations 
are represented on Fig. 2.



152 152 K. Todorova, K. Dimitrov, D. Petrova-Antonova, and A. Antonova

Fig. 2. E-learning and OB relationship.

In our globalized community we have to work together with different cul-
tures. For this reason knowledge and skills for cultural diversity management 
are critical for a successful collaborative work on different projects. The train-
ing on this topic should include topics like multicultural fellowship, intercul-
tural communication, support skills, and flexibility and adaptability presented 
in [12].

5  Conclusion and future work

In this paper we analyzed main problems in the field of e-learning as well as 
basic challenges set by organizational behavior. We explored different models 
of behavior in order to find out the most appropriate model for design of e-
learning corresponding the expectations of organizations and companies. They 
are defined by main principles and processes in these companies. Organiza-
tional behavior helps us to determine main factors that influence on employee’s 
performance and how we can use them in order to improve their capacity. We 
described main problems in both fields e-learning and organizational behavior 
and we discussed how set problems could be solved by advantages of these 
fields of science. 

Future research plans will be dedicated on investigation of cost effectiveness 
factors influencing the development of high quality learning and best practices 
for design and development of training in a company regarding main principles 
of organizational behavior and capabilities of advanced TEL technologies.
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Abstract. Taking advantage of the rapid evolution of educational 
technology, simulations and games have been embodied in a variety 
of teaching and learning procedures. This contribution demonstrates 
a practical application of the remote experiments within e-laboratory 
for the physics introductory unit “Motion” performed via the strategy 
of Integrated e-Learning (INTe-L) with the focus on the exploratory 
function of physics along the lines sciences use. The paper introduces 
“Free fall”, the real remote experiment available on the WWW address 
http://remotelab4.truni.sk and it demonstrates possibilities of its utili-
zation in educational process. The prepared “Free fall” packet ready for 
teachers’ implementation of the unit contains three basic components of 
INTe-L: real remote and virtual experiments, e-study material and also 
tests and games for background knowledge of the students.

Keywords: remote experiment, Integrated e-learning, free fall, virtual 
applet, physics, education tool

1  Introduction

Rapid Development of the Information and Communication Technologies 
(ICT), have brought a lot of new activities into our everyday life. The changes 
are visible in all areas, while the field of education is not the exception.  Over 
the period of ten years, virtual and remote laboratories have become a com-
mon feature of university education throughout the world. The necessity of 
learner experimental work in laboratories has always been an important aspect 
of educational process of teaching natural and technical sciences, where the 
experiment plays a decisive role. However, in many cases, the full potential 
of these educational resources has not been fully implemented and utilized for 
many reasons. We have to allege this fact: The position of the subject Physics in 
primary and secondary schools undergoes crisis [1]. In general we can say that 
students neither like Physics nor understand it. The causes involve the follow-
ing factors: there is too much theory and too little or even no practical experi-
ence, a prerequisite to understand another unpopular subject – Mathematics as 
well as old educational methods, approaches, forms, materials etc.

The question is what we can do about this unsatisfying situation. We have 
to make physics more interesting and attractive in order to motivate students in 
the study and help them better understand the physical laws and methods. We 
see the solution in the implementation of new technologies into the educational 
process. We focus on the exploratory function of physics connected with proj-
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ect based and web-based education, both utilized in INTe-L, a new strategy of 
education, that brings new ways of presentation of Physics to schools.   

The aim of the paper is to introduce INTe-L, the new strategy of education 
and to present a real remote experiment demonstrating a free fall of a body in a 
glass tube, which is a basic constituent of the ready-used packet “Free fall”. We 
also want to show the possibilities of education based on this strategy by using 
the innovative multimedia educational tools.

2  Integrated e-Learning

The INTe-L strategy  is based on the methods of scientific work that were de-
clared by Carl Wieman, a laureate of Nobel Prize in Physics [1]. The main 
features of these methods are observations, search for proper information, its 
processing and storing, organization and planning of work, data and results 
presentation, etc. 

First, the definition of INTe-L strategy [2, 3] will be given, then its graphical 
schematic presentation will be shown in Fig. 1.  

“INTe-L is the interactive strategy of teaching and learning based on the ob-
servation of the real world phenomena by the real e-experiment, e-simulations 
based on the principal features of the physic laws and e-teaching tools such as 
interactive e-textbooks, manuals and instructions providing information and 
theoretical background for the understanding and quantification of observed 
phenomena.” 

Generally, INTe-L is a higher generation of classic e-Learning supplemented 
by experiment that is an integral part of the education of natural sciences. It is 
based on three components that will be introduced in detail.

Fig. 1. Schematic presentation of INTe-L.
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Real Remote Experiments. Remote experiment is a real experiment with real 
laboratory instruments and equipment that can be controlled by a user from their 
computer through the Internet.  From every place around the world, we can run 
this experiment, change the values of adjustable quantities and, after the mea-
surement, we can import the experimental data into our computer. Some of the 
real e-laboratories, e.g. www.ises.info, kf.truni.sk/remotelab in Czech and Slovak 
Republics or rcl.physik.uni-kl.de/ in Germany are accessible to all the users.

Simulations As Virtual Experiments. The second component of INTe-L is 
a virtual experiment or applet. Most often, it is a kind of Java application that 
simulates different phenomena of real world. It runs within an html page opened 
by user, e.g. http://www.walter-fendt.de.  Perhaps one of the most popular page 
with these simulations is the page of Colorado University at Boulder on http://
phet.colorado.edu.

The presence of virtual experiments in the educational process enables the 
teacher to demonstrate many real phenomena that otherwise could not be pre-
sented in classes (e.g. a free fall on Mars etc.). Virtual experiments enable to at-
tract the students’ attention and to enhance their understanding of the observed 
phenomena.

E-textbooks. The third component i.e. e-textbook and instructional manuals, 
serve as a supplement to classical textbooks. Besides the theory, these materials 
are often full of animations that make the work with the book more effective 
and attractive. They often contain testing programs that generate series of ques-
tions. As a result, the student can verify his/her knowledge. 

3  Free Fall of a Body in a Glass Tube – a Real Remote Experiment  

Teaching Mechanics is usually a starting point of any basic physics university 
course, where the support of experiments is decisive and the remote experiments 
are generally absent [4] due to the difficulties in technical implementation of 
any mechanical experiments: it requires the construction of PC controlled actu-
ators able to pick up the motion lasting only a couple of seconds or even a split 
of a second. The second problem is the experimental equipment which has to be 
constructed in the way enabling to move it to its starting position remotely. We 
managed to overcome these problems designed and constructed the experiment 
called “Free fall of a body in a glass tube”. 

3.1  Computer Assisted Experiment

The basis of all our solutions for hands-on computer (PC) assisted experiment 
“Free fall” is the Internet School Experimental system (ISES) enabling both 
hardware solutions (tube with coils ISES, signal V-meter module ISES) and 
software support (signal recording and data smoothing, processing - recording 
of chosen typical data, fitting, etc.) [5]. The experiment is based on the move-
ment of permanent magnet in a glass tube with induction pick up coils for posi-
tion measurement. 

The experimental equipment consists of a glass tube 1 m long that has a con-
stant diameter 1 cm. On its surface, there are 10 copper coils (Fig. 2). They are 
joined in series and connected with the V-meter module that measures electro-
motive voltage induced in coins. During the experiment, we explored a free fall 
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of a magnet that falls in the tube. The equipment is connected with the PC with 
ISES software that enables us to save and evaluate the data. Detail description 
you can find elsewhere [6]. 

Graphical output can have the form of time dependence of the instantaneous 
position or electromotive voltage. We also made a series of measurements in 
viscous media when the tube was filled with liquid [5]. We were able to explore 
the consolidation of the velocity while the magnet was moving forward with 
zero acceleration.

3.2  Transformation of PC Experiment to a Remote One

We used ISES WEB Control kit to transform the hands-on experiment to a 
remote one. The prerequisite for remote control of the experiment was to re-
solve the repetitive lift of the magnet to its starting position. We had to replace 
the experimentalist who did it manually. For this purpose, we constructed a 
magnetic vessel surrounding the tube. It is lifted by the step motor driving the 
screw (Fig. 2). When the vessel is switched on, the magnetic field is induced 
in its centre. This field is strong enough to capture the magnet. The vessel with 
the magnet is then lifted by the screw driven by the step motor to the starting 
position. Here, the voltage in the vessel is switched off, the field in it disappears 
and the magnet falls down.    

 The second step was to project visual appearance of the web page and to 
arrange the flow chart that is the base for the program controlling the course of 
the experiment. Thereafter we needed to establish the server-client connection; 
for this purpose, we used ISES WEB Control software [7]. The technology of 
developing web pages of remote experiments on the base of the system ISES 
consists of inserting the prepared building blocks into html program, formed by 
the compiled Java applets for typical controls and graphs and setting their pa-
rameters. For detailed description of the process of transformation see [3, 6].

Fig. 2. The remote experiment (left) with two details:  the magnetic vessel (down) and the step 
motor (up) and the web page of the experiment (right).

The next logic step was the transformation of the hands-on experiment to the 
remote one on www address http://remotelab4.truni.sk and its implementation 
into the e-laboratory in the Department of Physics, University of Trnava (Fig. 
2) – http://kf.truni.sk/remotelab. 

The web page is designed in a very readable way and manipulation with it is 
intuitive. So teachers and students have no problem to work with it. It requires 
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no special knowledge in different technologies. There are only 3 demands:
to have PC with Internet;• 
to have installed Java in the computer;• 
to be expertly competent in the corresponding theme. • 

Of course, we keep working to upgrade the experiment in order to provide 
the best possible and accurate data, to eliminate the resistance of the air in the 
tube in order to realize the motion in the vacuum. Besides, the air the tube is 
supposed to be filled with various liquids to study damped motion and corre-
sponding viscosities in a dissipative medium, etc. 

4  Free Fall INTe-L Packet 

The implementation of INTe-L strategy into the educational process means that 
the teacher has to choose a real remote experiment, appropriate virtual experi-
ments, e-textbook or e-study material from given area and to combine them in 
an appropriate way so that  the lesson forms a compact and attractive unit. As an 
example, we designed a complete file of INTe-L components (with supplemen-
tary materials) ready to be used in direct educational process in the secondary 
grammar school Unit “Mechanics - free fall”. 

The packet was designed using an interactive board (SMART Board) soft-
ware Notebook. One of the advantages of this software is the presence of Flash 
applications (e.g. multiple choice, pairs or anagrams) that can be edited ac-
cording to users’ needs. In the following part, we will introduce the “Free fall” 
INTe-L packet. The packet consists of few pages interconnected by means of 
hypertext. It works similarly to classic web pages; from the introductory page, 
we can reach individual parts of the packet. MENU consists of motivation, 
INTe-L, glossary, tests and games (Fig. 3).

During the preparation of the structured packet, we took into consideration 
several factors that consequently influenced its content and format:

Standard structure of a lesson, i.e. motivation, exposition, repetition and • 
control [8];
The way of presentation and acquisition of knowledge preferred within • 
INTe-L strategy, i.e. from active observation and experimentation to ac-
quisition of new information [3];
Control phase of educational process or distance learning where it is • 
necessary to control not only learned theory but also the ability to read 
graphs and to apply well-known equations to solve problems.

In this part, we would like to introduce five individual parts of the packet. We 
tried to implement a few unconventional features that are not a typical part of 
physics lessons, e.g. the remote experiment or didactic games.  

Motivation. We used the form of a problematic question: “The feather and 
hammer are thrown vertically with a zero initial speed. How will the feather and 
hammer be moving when dropped from the same height on the Earth and on 
the Moon?” After a short discussion we answer this question by using a video 
from the packet showing the free fall on the Moon. Free fall on the Earth can be 
experimentally examined. 

INTe-L. The main part of the packet contains the access to basic INTe-L 
components: real remote experiment, virtual experiment and e-study material. 
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Fig. 3. Examples of the pages from the packet Free Fall – motivation, gallery, virtual laboratory 
and games.

The entry “Real remote experiment” is the reference to the “Free fall” • 
experiment; here, user can find not only the experiment but also physi-
cal background, assignment for the secondary grammar school, a guide, 
photo gallery and a real video as an example of the running experiment.  
Within the part “Virtual experiment”, we prepared a virtual laboratory • 
containing three simulations on the Internet and one animation. This 
animation was developed by Mathcad software. The aim is that the stu-
dent experiments with different gravitational fields and realizes the con-
sequence when “we travel from one planet to another” (how this “travel-
ling” influences the motion). To make the work with virtual laboratory 
effective, we included a “Student Worksheet” containing the questions 
and tasks related to the experiments.
E-study material is a pdf document developed for the needs of this pack-• 
et. It contains motivational questions, basic theory, example of the ex-
ploration of free fall in laboratory conditions and an exemplary problem 
with numerical and graphical solutions.  

Glossary. This part contains basic terminology related to the “free fall” top-
ic. It embodies the terms that were mentioned within the classes about free fall, 
motions or gravitation. 

Tests. This part (together with the item of Games) is devoted to control the 
knowledge of students. It is required in distance study where there is no other 
chance of feedback for students. The section contains an entry test, final test 
and problems. The entry test verifies the knowledge acquired during the previ-
ous classes. The final test is devoted to free fall so that the student can test his/
her level of acquired knowledge. Both these tests are multiple choice tests, 
only one of four possibilities is the right choice. Tests together with interactive 
games were developed by using Flash applications that can be found in Gallery 
of software Notebook. 

Games. This part contains the activities that practice new information in an 
entertaining way. They are focused on the knowledge connected with free fall, 
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uniform motion and motion with constant acceleration. In the packet, there are 
two interactive and two noninteractive games:

Pairs – students have to find physical quantity and a corresponding unit.• 
Anagram – according to clue that defines a certain term, students have to • 
compose it. During this composition, time is running out. 
Graphs – a non-interactive game; it contains a table with six windows • 
– in each, there is a type of graph written down and the student has to 
insert the appropriate graph into them.
Jigsaw – Physical equations – non-interactive; from the given quantities • 
and mathematical operations, design physical equations for free fall and 
uniform motion.

5  Conclusion

In the presented paper, we introduced a new strategy of education – an Inte-
grated e-Learning via INTe-L packet “Free fall”. The fundamental part of it 
is an experiment, both real remote and virtual, that is an integrated part of the 
education of natural sciences.       

Due to the absence of open real remote experiments in Mechanics, we de-
signed and built the remote experiment “Free fall of a body in a tube” available 
on http://remotelab4.truni.sk. 

In the following step, we designed a compact INTe-L packet combining ba-
sic components of INTe-L with additional materials useful in the educational 
process. The questions and tasks in the packet should provoke the students’ 
critical thinking, creative approach to the problems and, as a result, deeper 
comprehension. 

The packet offers a complex product that enables teachers to implement 
INTe-L into direct educational process and we hope that:

It is a good example of inquiry constructivist teaching and learning for • 
prospective and also in-service teachers;
It actively involves every learner in the construction of knowledge;• 
It demonstrates the utilization the latest ICT into teaching and learn-• 
ing process with better visualization, experimentation via Internet and 
in-depth understanding of content as well as ability and skills to create 
conceptual links across the subject area via different planning of learn-
ing activities. 

This material is the first product that contains all the three INTe-L com-
ponents with supplementary activities. The valuable research data of physics 
learning with the aid of performed educational tool “INTe-L packet – Free fall” 
is prepared and will soon be piloted and analyzed. 
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Технологиите на семантичния уеб в услуга 
на електронното обучение1

Албена Търнина

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 
 albenatur@yahoo.com

Резюме. Централна тема в рамките на представения доклад е 
възможността за добавяне на семантичност в средите за електронно 
обучение. От съществено значение за последното се явява 
използването на онтологиите като средство за споделяне на общ 
речник в даден домейн на знанието. В рамките на представения 
доклад е разгледана разработена от автора примерна онтология, 
която впоследствие би могла да се използва за извършване на 
адаптивно търсене.

1  Увод

Средите за електронно обучение съставят съществена част от средите, 
доставящи знания, като последните могат да се определят като cреди, 
които управляват, визуализират и доставят на крайни потребители – хора, 
информационни ресурси в множество форми и формати навсякъде и по 
всяко време. Тези системи интегрират на различни нива автоматизираните 
информационни системи, системите за управление на ресурси и 
метаданни, и системите за управление на услуги. Тази интеграция 
осигурява ефективен и гъвкав достъп до информационните ресурси, 
поддръжка на многообразие от дейности и процеси, форми и формати 
за представяне на информационното съдържание и взаимодействията с 
него, модели и стратегии за достъп и др. Съществуват редица особености 
в средите за електронно обучение, които определят и налагат нуждата от 
персонализация и адаптивност в тях като задача от приоритетна важност. 
Тази необходимост се проявява в особено голяма степен в процеса на 
търсене и извличане на информация от потребителя/обучаемия. 

Адаптивното търсене предлага ред предимства пред търсенето по 
ключови думи, а именно: 

отчитане на индивидуалните специфики и личния профил на • 
потребителя
отразяване на резултати от сходни търсения на други потребители• 
отчитане на контекста на заявката• 
възможност за формулиране на заявката на естествения език на • 
потребителя
адаптиране на интерфейса в зависимост от потребителя• 
предлагане на допълнителни ресурси.  • 

Реализацията на адаптивност в търсенето в средите, доставящи знания, 
се постига посредством  набор от технологии и стандарти, обединени под 
неформално дефинирания концепт на Семантичния уеб. 
1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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2  Семантичен Уеб – технологии и стандарти 

Терминът Семантичен уеб е въведен за първи път от Тим Бърнарс-Лий [1] . 
Семантичният уеб представлява  мрежа от данни, които дават възможност 
на автоматизираните системи да разбират семантиката или значението 
на информацията в рамките на световната мрежа [2]. Структурата на 
Семантичния уеб може да бъде описана чрез седемслойния модел, 
предложен от Тим Бърнърс-Лий. В този модел на най-долния слой са 
разположени наборите от символи Unicode и Uniform Resource Identifi-
ers (URIs). Първият прави възможно използването   на всички световни 
азбуки, а URIs, които се явяват разширение на по-известните URLs, 
осигуряват уникалното представяне на елементите чрез низове от символи, 
идентифициращи интернет ресурсите. На по-горния слой се представя 
eXtensible Markup Language (XML), който задава основния синтаксис за 
описание на данните. Над него е езикът Resource Description Framework 
(RDF), който предоставя семантичната структура, базирана на употребата 
на тройките „субект, обект, предикат”. В рамките на същия слой RDF Sche-
ma (RDFS) дава възможност за дефиниране на структурите като класове 
и подкласове. По-горе се задава Онтологичният речник, като съществуват 
няколко онтологични езици, разширяващи логическите структури на 
RDFS. На Логическия слой действията се изпълняват върху твърдения, 
дефинирани на онтологичния език. Доказателственият слой осигурява 
доказателствата като необходимо условие за комерсиализация. Последният 
слой включва управляващи правила за коректност.  Последните три слоя 
се намират в процес на разработка и все още не са навлезли в етапа на 
Препоръка (Recommendation) от 3WC. В рамките на разработената и 
представената в рамките на настоящия доклад онтология се използва 
OWL (Web Ontology Language), който представлява група от езици за 
представяне на знания и за създаване и управление на онтологии.

3  Онтологията като средство за достигане до семантика

Онтологиите са съществена част за доставяне на семантика, позволяваща 
представяне на данните в машинноразбираеми структури. Терминът 
онтология  идва от  древногръцки: онтос е битие, съществуване, а  логос 
– учение, наука, от което следва, че онтологията като представа изразява 
науката за битието. В литературата по изкуствен интелект понятието 
онтология се използва за означаване на формално представени знания на 
основата на някаква концептуализация. Според известната дефиниция на 
Грубер онтологията е „формална експлицитна спецификация на споделена 
концептуализация” [3]. Концептуализацията предполага описание на 
множество от обекти и понятия, знания за тях, факти, правила и връзки 
между тях. Онтологията се определя още като концептуален информационен 
модел, който описва „нещата, които съществуват” в някаква дефиниционна 
област (понятия, техните свойства, атрибути, факти, правила и връзки) 
по един съгласуван и формален начин. Онтологията може да се приеме 
като стандартизиран спецификационен модел, даващ основа за общо 
разбиране на дадена област и този модел може да се споделя между хора 
и/или приложни компютърни системи. Множеството от твърденията, 
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съставящи онтологията, има формата на логическа теория от първи ред, 
в която термините от речника са имена на унарни и бинарни предикати, 
наричани съответно понятия и свойства (отношения или връзки). В най-
простия случай онтологията описва йерархия на понятия, свързани с 
отношения за категоризация. В по-сложните случаи към нея се добавят 
подходящи аксиоми за изразяване на други връзки между понятията и за 
ограничаване на предполагаемите интерпретации на значението им. В 
този смисъл онтологията представлява база от знания, описваща факти, за 
които се предполага, че са винаги верни в рамките на определена взаимна 
общност на основата на общоприетия смисъл на използвания речник. Още 
може да се каже, че онтологията осигурява споделен речник, който може 
да се използва, за да се моделира даден домейн, съставен от понятия и 
техните свойства и релации [4]. 

Съществен компонент на онтологията са понятията, наричани още 
класове, концепции  или фреймове, които в същината си са описание 
на същността на даден обект. Понятията се характеризират и свързват 
посредством свойства, които служат и за свързване  на индивиди на 
различни понятия, както и за добавяне на стойности. Свойствата като 
начин за представяне на съществуващите връзки между понятията в дадена 
област са основата на йерархичната (is-a релации) и мрежова структура 
на онтологията. Правилата в рамките на онтологията се дефинират 
посредством аксиоми и ограничения,  които са винаги верни и са полезни 
за проверка на коректността на въвежданите данни. Екземплярите на 
дадена онтология са индивидите на дефинирани понятия. 

Понастоящем съществуват множество класификации на онтологиите в 
зависимост от различни признаци. Основна класификация, представена 
от Фенсел, разделя онтологиите на: общи онтологии, онтологии, 
ориентирани към конкретна област, онтологии, ориентирани към 
конкретна задача, онтологии за метаданни, репрезентационни онтологии, 
приложни онтологии и др. Общите онтологии (онтологиите от най-
високо ниво) са предметно-независими онтологии, които целят да отразят 
общовалидни знания за околния свят и да включват описание на понятия 
като пространство, време, обект, събитие, действие, количество, мярка и 
т.н. Онтологиите, ориентирани към дадена конкретна предметна област, 
описват знанията (речник), валидни за дефинираната област. Онтологиите, 
ориентирани към конкретна задача, описват речник, свързан с определена 
задача или дейност.

4  Онтология на тема „Международен ученически клас”

Разработената и представена в рамките на настоящия доклад онтология е 
на тема „Международен ученически клас”.  

За целите на разработката са използвани следните инструменти: 
онтологичният  редактор Protege, разработен от Станфордския университет, 
рийзънърът Pellet и визуализаторът OntoViz [5].

Целта на разработената онтология е да представи знанието за даден 
домейн, в случая концепт за Международен ученически клас, който 
впоследствие да послужи като основа за семантично извличане и 
структуриране на нужната информация. В представената онтология са 
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залегнали следните твърдения: в Международния клас участват ученици 
от шест различни страни, които трябва да бъдат разделени на три отделни 
групи на базата на възраст, като във всяка група трябва да присъства поне 
едно момиче и поне един нигерийски ученик. Също така всяка група 
трябва да е съставена от минимум десет ученици и всички ученици 
трябва задължително да владеят английски език. От съществено значение 
е наличието на информация за националните празници на всички ученици 
с цел те да бъдат обявени за официални почивни дни за всички. Важно е 
да се знаят и хранителни ограничения на различните ученици, така че да 
може да се избегне предлагането на обедно меню, което би съдържало 
неприемлива храна за някой.

4.1  Класове (понятия) и таксономия

Person (Girl, Boy, Student, Teacher), Nationality (French, English, Italian, Ni-
gerian, Indian), Classroom, Subject, Class (LowerAge, MiddleAge, HighAge), 
Language, Launch, Food (Salad, Soup, Dish (Vegetarian, Unvegetarian), Des-
sert), Country, Holiday ( EnglishHolidais, FrenchHolidays, ItalianHolidays, 
NigerianHolidays, IndianHolidays)

На Фиг.1 се вижда реализацията на класовете в онтологичния редактор 
Protege.

Фиг. 1. Реализация на отделните класове в онтологията „Международен ученически клас”
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4.2  Свойства
4.2.1  Обектни

has_nationality, nationalitiOf, has_holiday, holidayOf, has_restrictedFood, 
restrictedFoodOf, has_language, languageOf, has_teacher, teacherOf, has_
student, studentOf, has_classmate, has_lovelyFood, lovelyFoodOf, compris-
es_student, has_classroom, classroomOf, has_birthCountry, birthCountryOf, 
has_subject, has_launch

4.2.2  От вида Datаtype: has_databirth,  has_age 

На Фиг.2 се вижда реализацията на свойствата в онтологичния редактор 
Protege.

Фиг. 2. Реализация на свойства в онтологията „Международен ученически клас”

4.3 Ограничения
4.3.1  Екзистенциални

4.3.1.1  Необходими

Student: (has_holliday some Hollyday, has_lovelyFood some Salad, has_love-
lyFood some Soup, has_lovelyFood some Dish, has_lovelyFood some Dessert, 
has_restrictedFood some Food, has_teacher some Teacher, has_classmate some 
Student
has_launch some ((Salad and Dish and Dessert) or (Soup and Dish and Dessert))
Classroom: (has_student some Girl, has_student some Nigerian) 
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4.3.1.2  Необходими и задължителни

Student has_language has EnglishLanguage 

4.3.2  Универсални

Student : (has_birthCountry only Country, has_nationallity only Nationallity)
Class has_teacher only Teacher

4.3.3  Кардинални

Student has_nationallity exactly 1
Class has_teacher min 1
Class comprises_student min 10
Class has_classroom exactly 1
HighAge comprises_student min 10
LowerAge comprises_student min 10
MiddleAge comprises_student min 10

4.3.4 От вида Datatype

Student has_age has Integer
LowAge has_age max 10
MiddleAge has_age min 10
MiddleAge has_age max 14
HighAge has_age min 14
HighAge has_age Max 16

На фиг. 3 се вижда реализацията на конкретна индивидуалност  в рамките 
на класа Person и подклас Student. Фиг. 4 показва граф на подкласа Student. 
На фиг. 5 може да се види цялостен граф на разработената онтология – 
граф на класа Thing, който се явява суперклас.

Фиг. 3. Реализация на индивидуалност
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Фиг. 4. Граф на подкласа Student

Фиг. 5. Граф на класа Thing

5  Резултати и заключения

 Разработената и представената в рамките на настоящия доклад онтология 
на тема „Международен ученически клас” е преминала серия от тестове за 
валидност и консистентност, всички от които са успешни. 

Съществува допълнителна възможност за разширяване и обогатяване 
на онтологията както с класове, така и със свойства, аксиоми и 
индивидуалности. Вграждането на онтологията в среда за електронно 
обучение би дало възможност за добавяне на функционалност за адаптивно 
търсене и семантично обогатяване на заявката, които от своя страна се 
явяват предпоставка за постигане на по-прецизни и смислово значими 
резултати от търсенето. 

В заключение може да се каже, че добавянето на семантичност в средите 
за електронно обучение е една възможност, която, ако се оползотвори 
пълноценно, би обогатила и улеснила в значителна степен процеса на 
извличане и придобиване на желаната информация от потребителя/ 
обучаемия.
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Резюме. Една от съвременните тенденции,  свързана с внедряването 
на различни мобилни технологии, е възможността  чрез тях  да се 
осъществява мобилно обучение по всяко време и място. В този смисъл 
едно от големите предизвикателства е свързано с проектирането на 
специфични учебни среди, в контекста на които обучаваните  могат 
да придобият определен учебен опит, чрез система от дейности, 
съответстващи на определени цели на обучение, както и на основни 
технологични характеристики на средата. Целта на настоящия 
доклад е да представи някои педагогически и технологични аспекти 
на една съвременна технология при организиране на мобилно 
обучение на бъдещи учители по биология. В хода на доклада ще 
анализираме възможността за организиране на мобилно обучение 
в следната релация: стилове на учене – учебни стратегии, свързани 
в съответствие с даден стил на учене – технологични възможности 
на таблета за организиране на мобилно обучение – типове 
учебни дейности, свързани с подготовката на бъдещи учители по 
биология.

Ключови думи: мобилно обучение, таблет, типове учебни дейности, 
стилове на учене

1  Въведение

В продължение на десетки години в професионалната подготовка 
на бъдещите учители по биология доминира традиционният подход 
при организиране на процеса на обучение в рамките на традиционни 
методи на преподаване и учене. Този подход изключва възможността за 
персонализиция на обучението, гъвкавост при избора на методи и форми 
на обучение, съобразени със доминиращия стил на учене, възможност  за 
регулация на собствения напредък от обучението, и не на последно място, 
достъпността на обучение за хора с увреждания. 
* Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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Съвременните мобилни технологии не са панацея и крият съответни 
предизвикателства по отношение на приложението им в процеса на 
професионална подготовка на бъдещи учители по биология, но научно 
обоснованото им имплементиране би могло да реши част от посочените 
проблеми, без да измества изцяло  традиционната форма на подготовка.

В хода на доклада ще представим идея за приложение на  конкретно 
мобилно устройство (таблет) при подготовка и самоподготовка на 
студенти бъдещи учители по биология чрез конкретни  учебни дейности, 
реализиращи определени образователни цели.

2  Технологични характеристики на таблета

Таблетът е мобилно устройство с хардуерни възможности, близки до 
лаптопите, с обособена операционна система според нуждите и функциите 
на потребители за осъществяване на различни цели, с подобрена 
функционалност за връзка с интернет чрез различни мобилни технологии 
(3G, 802.16e, 802.11a/b/g/n). 

Таблетите могат да се характеризират по следните признаци:
използвана операционна система  • – операционната система е Win-
dows 7 или Android и iPhone OS 3.2;
големината на дисплея – големината на дисплея е от 5 – 10 инча, • 
като той може да бъде: капацитивен или резистивен;
функции и използване – функциите могат да бъдат много и • 
разнообразни, обикновено това са технологични: наличие на 
камера, HDMI, USB порт, големина на RAM памет, големина на 
харддиск, GPS, Bluetooth, WiFi, WiMAX, 3G; основните технологии, 
които имат пряка връзка с електронното обучение, са: WiFI, 3G и 
WiMAX. Това са безжични технологии, чрез които таблета може да 
има достъп до интернет, като всяка една се различава от другата по 
честотна лента (bandwidth) и пренасянето на количество трафик в 
MB (throughput).

 Безжични мрежи (Wi-Fi) – това е технология, базирана на IEEE по 
стандарт 802.11, като се  дефинират няколко стандарта “a” , ”b”, “g” и “n”. 
Всеки един стандарт се характеризира от използваната честотна лента, 
честотната ефективност в зависимост от импулсната модулация,  която 
използва и типа антенна технология (MIMO и SIMO). Тези характеристики 
могат да се   представят със следната зависимост:

   R = Es*Bw*Ns,    (1)

като R е скорост [Mbps]; Es – честотна ефективност [bps/Hz]; Bw – честотна 
лента [МHz]; Ns – брой информационни потоци.

Чрез формула (1) може да се изчисли скоростта на 802.11а/g, при 
следните параметри:  Es = 2.7 bps/Hz, Bw = 20Mhz и Ns = 1, резултатът 
е 54Mbps; при 802.11n с технология MIMO със следните параметри: Es = 
3,75bps/Hz, Bw = 40Мhz, Ns = 2,300Mbps [4].

3G (3rd Generation) – третото поколение мобилни мрежи се 
характеризират с няколко   технологии, UMTS (universal mobile telecom-
munications system) с HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Това 



          171Приложение на съвременните мобилни технологии           171

поколение GSM технологии се характеризира с технологична скорост до 
10Mbps. Като скоростите, предлагани на българския пазар, са до 2Mbps.

WiMAX (802.16e) – сравнително нова технология, позволяваща при 
downlink до 64Mbps, при 10Mhz лента, при uplink 18Mbps, при 10 МHz 
лента. Като скоростта на българския  пазар са 16Mbps – downlink, 4Mbps 
– uplink. Това са идеални скорости в близост до базовата станция с пряка 
видимост.

Следващата по важност функция е големината на екрана и типът тъч 
скрийн (touch screen). Големината на екрана зависи от организацията на 
обучението и специфичните предпочитания на обучаемите. Екранът може 
да бъде капацитивен и резистивен. Капацитивните са чувствителни към 
натиск, а резистивните са чувствителни към докосване.

Резистивният екран представлява стъклен LCD дисплей, върху който 
е наложена гъвкава мембрана. На докосващите се страни е нанесен 
съпротивителен слой, а пространството между плоскостите е разделено 
с диелектрик. По краищата на пластините са закрепени електроди (4 или 
8, 5 или 6 и 7). Координатите на точката на докосване лесно се изчисляват 
чрез подаване на ток на горната и долната пластина и измерване на 
напрежението в тази точка. Затова именно по този дисплей може да се 
натиска с какъвто и да е твърд предмет – от специалния стилус, до нокът, 
молив, кибритена клечка и т. н., и той ще работи. На фигура 1 е показан 
принцип на действие  на 5-електроден резистивен дисплей:

Фигура 1

Капацитивният екран представлява стъклен панел, на който е нанесен 
слой прозрачен резистивен материал. В ъглите на панела са разположени 
електроди, подаващи на проводящия слой нисковолтово променливо 
напрежение. Тъй като човешкото тяло провежда електрическия ток и 
притежава известен капацитет, при докосване на екрана в системата се 
появява утечка. Мястото на тази утечка, тоест точката на докосване, се 
определя от прост контролер на базата на данните от електродите в ъглите 
на панела. На екрана няма никакви гъвкави мембрани, което осигурява 
висока надеждност и позволява да се намали яркостта на подсветката. 
За съжаление по тези дисплеи не може да се натиска с нокът или 
стилус – такава команда изобщо няма да бъде разпозната само с пръст. 
Капацитивният дисплей не обича и отрицателните температури – в най-
добрия случай се занижава точността на определяне на координатите на 
докосването, в най-лошия – той просто престава да реагира [5].

На фиг. 2 е показано принципно действие на капацитивен дисплей:
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Ще представим два основни вида таблети с техните характеристики, 
които осигуряват възможност за мобилно обучение.

ARCHOS home tablet 7 – използва операционна система Андроид, флаш 
памет 8GB и слот за micro SDHC карта до 32GB, използва процесор ARM9 
Rockchip RK2808 на 600 MHz, капацитивен тъч скрин с резолюция 800х480 
пиксела, 7” TFT LCD, 16 милиона цвята. Използваните видео кодеци са:  

H.264 до резолюция 720p – 30 fps /2.5 Mbps• 
MPEG-4 – 30fps/2.5Mbps• 
Realvideo до 720p – 30fps / 2.5Mbps.• 

С изброените кодеци устройството може да се възпроизвежда, следните 
видеофайлове със следните разширения: .avi, .mp4, .mkv, .mov и .flv.

Използвани аудиокодеци: mp3, wma, wav, ape, ogg, glac, aac. 
Комуникационни протоколи: 802.11 b/g, 802.16e – чрез безжичен 

модем.
Батерията издържа до 7 часа видео и 42 часа музика, което го прави 

много енергоспестяващ. На фигура 3 е показано изображение на archos 
home tablet 7 [6].

Този таблет може да намери приложение при визуален/вербален стил, 
визуален/невербален стил и слухов/вербален стил на учене.

Фигура 2

Фигура 3

ARCHOS 9 PC tablet – използва операционна система Windows7, 
процесор Intel Atom, RAM памет 1GB (DDR2), HDD – 60GB, резистивен 
тъч скрин, резолюция 1024х600 и големина на екрана 8.9 инча. Таблетът 
има 1.3 – мегапикселова камера  и вградена поставка. Таблетът може да 
използва всички познати видео- и аудиокодеци, което го прави високо 
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приложим при разнообразен тип обучение, както и възможност за участие 
в телеконферентни връзки. Поддържа комуникационни протоколи 802.11 
b/g и чрез вградения USB порт 802.16е [6].

Този таблет може да намери приложени при визуален/вербален стил, 
визуален/невербален стил, слухов/вербален и тактилен/кинестетичен стил 
на учене.

Изображение на устройството е показано на фигура 4:

Фигура 4

В зависимост от функционалните възможности, които предлага 
таблетът, обучаемият може да избере съответен модел таблет спрямо 
специфичния му стил на учене.

3  Приложение на таблета за провеждане на мобилно 
    обучение

Таблетът предоставя възможност за конструиране на учебни дейности, 
подчинени на определени образователни цели, които да се осъществяват 
от обучаемия или преподавателя чрез използване на специфични учебни 
ресурси. 

Педагогическият дизайн на дадена учебна дейност би могъл да се 
осъществи в рамките на следния алгоритъм:

дефиниране на учебните цели, които ще се реализират и в • 
съответствие с това формулиране на няколко основни типа 
дейности (напр. за формиране на нови знания и умения; за контрол, 
самоконтрол и проверка на знания и умения, и за оценка нивото на 
сформираност на съответните знания и умения);
адаптиране на дейността към съответен стил на учене;• 
декомпозиция на отделните действия и операции, изграждащи • 
структурата на дейността;
технологично и функционално обезпечаване на дейността чрез • 
съответното мобилно устройство.

Ще илюстрираме посоченото дотук с една идея за организация на 
мобилно обучение чрез  конкретна дейност, свързана с професионалната 
подготовка на бъдещи учители по биология. За целта сме извели 
ключови характеристики на основните стилове на учене по C. Jester [3], в 
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съответствие с които могат да се приложат специфични учебни стратегии. 
По същество стилът на учене отразява индивидуалните предпочитания 
към начина на възприемане и преработване на информацията. Той е общо 
поведенческо предразположение, което характеризира изпълнението на 
мисловни задачи [1, 2]. Посочените характеристики на всеки от стиловете 
са свързани с начина на представяне на информацията и дейности, чрез 
които дадена информация се обработва от обучаемия. 

В съответствие с това за всеки от посочените стилове на учене сме опи-
сали адекватните функционални възможности на таблета за организиране 
на мобилно обучение на бъдещи учители по биология. За илюстрация 
ще представим в таблица 1 модел на  една и съща учебна дейност, 
реализираща определени цели, но в различни варианти, съответстващи на 
даден стил на учене. Преди изпълнението на определена учебна дейност 
студентът би могъл да провери чрез съответен тест собствения си стил на 
учене и в зависимост от това да избере един от вариантите на представяне 
на дейността и съответен модел на таблет. 

Таблица 1

Основни 
стилове 
на учене 
по C. 
Jester

Учебни 
стратегии в 
съответствие със 
стила на учене

Функционални 
възможности 
на таблета за 
организиране на 
мобилно обучение

Илюстрация на 
учебна дейност 
при обучението на 
бъдещи учители по 
биология

Визуален/ 
Вербален 
стил

Обучаемият 
учи най-добре, 
когато:
информацията 
е представена 
визуално и в 
писмен формат на 
езика.

Информацията да 
бъде представена 
чрез:
контрастни 
цветове за 
означаване 
на различна 
по важност 
и характер 
информация; 
рисунки, схеми, 
диаграми, списък 
с ключови понятия 
и т.н.

В съответствие 
с този стил се 
използват таблети 
със следните 
параметри: 

Поддръжка на голям 
брой видео и аудио 
кодеци (.avi, .mp4, 
.mkv, .mov, .flv, 
.mp3, .wma, .wav, 
.ape, .ogg, .glac, 
.aac).

Комуникационни 
протоколи, които 
поддържат скорост 
между 2-4Mbps, т. е.  
802.11b/g и 802.16е.

Използване на голям 
екран 8-10 инча.

Като подходящ 
таблет може да се 
използват
Archos 9PC tablet,
Archos home tablet 7, 
Archos 5G

Образователна цел:
- да се назоват и опишат 
основните етапи при 
реализирането на 
проектно базирано 
обучение в обучението по 
биология;
- да се изведат и аргу-
ментират предимства и 
недостатъци на този тип 
обучение в сравнение с 
традиционния тип.

Вариант 1: Обучаемите 
наблюдават видеофилм, 
чрез който се илюстрира 
на практика един 
пример за ПБО в 
час по биология.
Към видеофилма 
допълнително се 
коментират всички 
аспекти, свързани с 
реализирането на  този 
тип обучение в часовете 
по биология.

Студентите разполагат с 
общата цел на задачата и 
съпътстващ  алгоритъм 
за организация на 
познавателната им 
дейност, който е 
предоставен в писмен 
вид.
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Визуален/ 
Невербален 
стил

Обучаемият 
учи най-добре, 
когато:
информацията 
е представена 
визуално и във 
формат на схема 
или изображение.

Информацията да 
бъде представена 
чрез:
видеофилми, 
карти и диаграми; 
символи; 
помощните 
материали трябва 
да са илюстрирани 
много добре.

В съответствие 
с този стил се 
използват таблети 
със следните 
параметри: 

Поддръжка на голям 
брой видео- и аудио- 
кодеци (.avi, .mp4, 
.mkv, .mov .flv, mp3, 
wma, wav, ape, ogg, 
glac, aac).

Комуникационни 
протоколи, които 
поддържат скорост 
между 1-2Mbps, т.е.  
802.11b/g, 802.16е 
и 3G. 

Използване на  екран 
5-10 инча.

Като подходящ 
таблет може да се 
използва
Archos 9PC tablet.

Образователна цел:
- да се назоват и опи-
шат основните етапи 
при реализирането на 
проектно базирано 
обучение в обучението 
по биология;
- да се изведат и 
аргументират пре-
димства и недостатъци 
на този тип обучение 
в сравнение с 
традиционния тип.

Вариант 2:
Обучаемите наблюда-
ват видеофилм, чрез 
който се илюстрира на 
практика един пример за 
ПБО в час по биология.

Студентите разполагат с 
общата цел на задачата и 
съпътстващ  алгоритъм 
за организация на 
познавателната им 
дейност, който е пре-
доставен в писмен вид.

Слухов/ 
Вербален 
стил

Обучаемият 
учи най-добре, 
когато:
информацията 
е представена в 
аудиоформат, в 
устна форма.

Информацията да 
бъде представена 
чрез:
запис на лекции; 
групови дискусии 
и изобщо всякакви 
групови форми на 
работа.

В съответствие 
с този стил се 
използват таблети 
със следните 
параметри: 

Наличие на 
голям харддиск 
и възможност за 
допълнителен слот 
памет за запазване 
на информацията на 
таблета.

Предимство е да 
има какъвто и да 
е комуникационен 
протокол.

Използване на екран 
5-10 инча.

Като подходящ 
таблет може да 
се използва всеки 
таблет на пазара, 
който отговаря на 
горните критерии.

Archos home tablet 7.
Archos 5G.

Образователна цел:
- да се назоват и опишат 
основните етапи при 
реализирането на 
проектно базирано 
обучение в обучението 
по биология;
- да се изведат и 
аргументират предим-
ства и недостатъци 
на този тип обучение 
в сравнение с тради-
ционния тип.

Вариант 3: Обучаемите 
разполагат с аудиозапис 
от интервю с учители 
по биология, които 
споделят собствения си 
опит при реализиране 
на ПБО в часовете по 
биология.

Студентите разполагат с 
общата цел на задачата и 
съпътстващ  алгоритъм 
за организация на 
познавателната им 
дейност. Работят в 
дискусионна група по 
задачата. Студентите 
разполагат с общата 
цел на задачата и съ-
пътстващ  алгоритъм за 
организация на позна-
вателната им дейност, 
който е под формата на 
аудиоформат.
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Тактилен/ 
Кинестетичен
стил

Обучаемият учи 
най-добре, когато:
може да манипулира 
предметите 
физически, когато е 
зает с дейност.

Информацията да 
бъде представена 
чрез:
използване на 
сетивата при 
възприемане на 
информацията; 
експериментиране.
Избягване на 
лекционно 
представяне 
на учебното 
съдържание 
независимо от 
формата му – текст, 
видео или аудио.

В съответствие 
с този стил се 
използват таблети 
със следните 
параметри: 
Поддръжка на голям 
брой видео- и аудио- 
кодеци (.avi, .mp4, 
.mkv, .mov .flv, .mp3, 
.wma, wav, .ape, .ogg, 
.glac, .aac)

Комуникационни 
протоколи, които 
поддържат скорост 
между 2-4Mbps, т. е.  
802.11b/g и 802.16е.

Наличие на 
голям харддиск 
и възможност за 
допълнителен слот 
памет за запазване 
на информацията на 
таблета.

Използване на голям 
екран 8.9-10 инча.

Като подходящ 
таблет може да се 
използва, всеки win-
dows базиран таблет.

Като пример може да 
се илюстрира
Archos 9PC tablet.

Образователна 
цел:
- да се назоват и 
опишат основните 
етапи при 
реализирането 
на проектно 
базирано обучение 
в обучението по 
биология;
- да се изведат 
и аргументират 
предимства и 
недостатъци на 
този тип обучение 
в сравнение с 
традиционния тип.

Вариант 4:
Представени са 
отделни части 
от видеофилм, 
свързан с 
организиране 
на ПБО в час по 
биология.
От студента 
се изисква 
да моделира 
цялостния 
процес на ПБО, 
като подреди 
съответните части 
от видеофилма 
в правилната им 
последователност.

Студентите 
разполагат с 
общата цел 
на задачата и 
съпътстващ  
алгоритъм за 
организация на 
познавателната 
им дейност, 
представен 
чрез примерна 
симулация на 
предстоящата им 
дейност.

Чрез посочената мобилна технология – таблет, на студентите се 
предоставя възможност за избор в съответствие с  техния стил на учене 
както по отношение на начина на представяне на учебния материал и 
начина на получаване на инструкции, така и на избор при организиране 
на собствената им дейност по  поставените задачи – индивидуално или 
в група. В условия на групова работа мобилната технология предоставя 
възможност за обмен на ресурси, мнения както и непрекъсната комуника-
ция между членовете на групата в реално време.
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4  Заключение

Едно от големите предимства на мобилните технологии е възможността 
им чрез тях да се организират разнообразни учебни дейности, от една 
страна, а от друга, да се създават техни инварианти в съответствие с 
избрани учебни подходи, стратегии и стилове на учене. Приложението на 
мобилните устройства в контекста на обучението успешно би могло да 
бъде съчетано с традиционните форми на организация, осигуряващи равен  
достъп до информация на обучаваните, достъпно по всяко време и място. 
В този смисъл имплементирането на посочените мобилни устройства (в 
т.ч. и таблетите) би могло да съдейства за усъвършенстване на обучението 
и преподаването в посока по-висока ефективност чрез предоставяне на 
адаптирани задачи и ресурси.
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Резюме. В доклада се разглежда проблемът за използване на Уеб 
2.0 инструменти в мениджмънта на училищната организация. 
Анализират се конкретните практиките и потенциалните възмож-
ности за включването в процесите на управление на съвременното 
училище на блоговете, социалните мрежи, уики-сайтовете, сайто-
вете за споделяне на видео. Направен е опит да се формулират 
определени изводи, насочени към промяна в организацията и 
управлението на българското училище, които ще му позволят по-
ефективно да използва възможностите на виртуалната образователна 
среда.

Ключови думи: управление на училищната организация, Уеб 2.0 в 
управлението, виртуална образователна среда

Една от основните характеристики на информационното общество 
е неговата все по-разширяваща се „виртуализация”. Модерните 
информационни и комуникационни технологии дават възможност да 
се създават виртуални съобщества, като всеки участник в тях може да 
взаимодейства с другите членове и служби в синхронен и асинхронен 
режим, и с това самият той да формира „виртуалната среда” [5]. Като 
резултат – виртуализира се икономиката и социалният живот, виртуализи-
рат се отделните организации, като се създават и „виртуални организации”, 
станали икономическа необходимост за информационното общество. 
Всички тези изменения водят до сериозни промени в мениджмънта на 
съвременните организации – реални,  „хибридни” и виртуални. Така с 
виртуализирането на организации в процесите на тяхното управление все 
повече навлизат съвременните информационни технологии.

В образователната система процесът на виртуализицията се свързва с 
една значима макрополитика в сферата на образованието – насочена към 
създаване на организационни условия за разширяване на виртуалната 
среда в рамките на учебните заведения. По-конкретно тази политика 
е насочена към електронното представяне на процеси, отнасящи се до: 
организацията и управлението, обучението с помощта на интерактивни 
електронни курсове, достъп до електронни библиотеки, електронно 
общуване между учители и ученици. Нови възможности за разширяване 
на виртуалната среда в рамките на училищната организация се създадоха 
с бума на   Уеб 2.0 технологиите през последните години. Появата на 
Уеб 2.0 инструментите се разглежда като важен етап в развитието на 
съвременните технологии. „Терминът „Web 2.0” описва променящите 
се тенденции в употребата на технологията Световна уеб мрежа и уеб 
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дизайн, и цели да насърчи творчеството, комуникацията, безопасното 
споделяне на информация, сътрудничеството и функционалността на 
мрежата. Концепцията на Уеб 2.0 доведе до развитие и еволюция на нови 
общества на уеб културата и услугите” [9]. В този смисъл Уеб 2.0 е по-
скоро социално, отколкото технологично явление – фокусът пада върху 
връзката между хората и споделянето на информация. То се определя 
като онлайн приложение, което използва World Wide Web (WWW) 
като платформа и дава възможност за участието, сътрудничеството, 
взаимодействието и създаването на общности между потребителите. Уеб 
2.0 се характеризира със споделяне на интелектуални и социални ресурси 
от крайните потребители. Така мрежата се превръща от хранилище 
на ресурси в място, където потребителите се присъединяват към други 
потребители и си сътрудничат “online”, споделяйки ресурси, нови идеи, 
коментирайки проблеми и предлагайки решения. Към Уеб 2.0 се включват 
следните инструменти:

блогове;• 
уики-сайтовете;• 
социалните мрежи;• 
подкасти;• 
сайтове за споделяне на видео;• 
виртуални среди и др.• 

От тази гледна точка Уеб 2.0 инструментите имат висок иновативен 
потенциал за използване във виртуалната училищна среда. Това е така, 
защото те:

се използват ежедневно, включително от ученици, учители, • 
родители;
безплатни са за потребителите;• 
притежават улеснен потребителски интерфейс;• 
имат  богата функционалност и дават възможност на потребителите • 
да споделят и взаимодействат чрез чат, видео, аудио, споделяне на 
файлове, съобщения, създаване на групи;
са социално ориентирани, с което дават възможност за широка • 
комуникация и взаимодействия между преподаватели и обучаеми 
и създаване на онлайн общности.
са едни от най-популярните  сайтове в интернет пространството.• 

Тези положителни страни на Уеб 2.0 инструментите ги правят 
практични и ефективни инстументи за управлението на съвременната 
училищната среда – реална и виртуална. Използването на Уеб 2.0 в 
процесите на управление на училището се осъществява в няколко основни 
направления:

Разширяване на възможностите за осъществяване на маркетингови • 
стратегии (свързани най-вече с реклама и PR изграждане на 
репутация на организацията);
Усъвършенстване на информационния мениджмънт чрез: • 
установяване на постоянна обратна връзка с родителите и 
възможности за получаване на постоянна обратна информация 
от страна на потребителите на образователни услуги; по-бързо 
предвижване на актуална информация до учители и родители;
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По-ефективна дейност на методически обединения и разширяване • 
професионалните връзки между учителите;
Подобряване на комуникацията в училищната организация. • 
Разглежданите инструменти „могат да подпомагат учителите в 
тяхната ежедневна работа и да ги подкрепят при развиването на 
индивидуалните умения на учениците им до техния максимален 
потенциал” [7]. Уеб 2.0 дават възможност на учителите да ползват 
актуална информация от интернет, но заедно с това им позволяват 
да си сътрудничат много по-ефективно с учениците си и със своите 
колеги;
Създаване на организационни условия за по-широко въвеждане на • 
иновации в училищната организация; 
Разширяване на комуникацията с други училища и създаване на • 
виртуални училищни мрежи.

Как по-конкретно отделните Уеб 2.0 инструменти се използват в 
управление на училищната организация:

1  Блогове

Блогът е интернет сайт, който позволява лесно споделяне на информация 
като текст, снимки, аудио и видео. Той се определя като „неформален 
комуникационен канал”. Наименованието му идва от английското web 
log [2]. Буквално преведено това означава електронен дневник. В този 
смисъл той представлява публикации в хронологичен ред с възможност за 
коментари към тях. Терминът уеблог е въведен от Дж. Берджър през 1997 
година. „Кратката му форма блог е изобретена от Питър Мерхолц, след 
което думата започва да се използва като съществително, което означава 
конкретен интернет дневник, и за глагол, обозначаващ действието по 
поддържането на този сайт” [1]. Блогът се различава от интернет сайта по 
това че при него се позволява по-неформално общуване с посетителите, 
поместват се материали, които дават един по-различен и емоционален 
поглед съм организацията. В блога може да се публикува информация, 
която носи по-личен характер и не може да се включи в сайта. Другата 
основна разлика със сайта е във възможността за коментари към 
публикациите в блога. В този смисъл, докато при сайта „потребителите 
четат, то при корпоративния блог – пишат” [1]. С това посетителите имат 
възможност да споделят личното си мнение по всяка тема, даже и да не са 
съгласни с автора. По такъв начин се разширява общуването между много 
хора в интернет, при което се получава качествен диалог, насочен към 
конкретната тема. Блоговете биват няколко основни вида: лични блогове 
под формата на дневници за  споделяне на идеи и преживявания; фирмени 
(корпоративни) блогове за общуване с целевата група, към която са 
насочени маркетинговите дейности на компанията; политически блогове, 
които се активизират в периодите преди избори; професионални блогове 
– те са фокусирани върху определени теми в конкретна професионална 
област – било тя свързана с бизнес, образование, наука, общество или 
култура.

Създаването на блогове може да допринесе  за успешния мениджмънт 
на училищната организация. Една от възможностите тук е създаването 
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на вътрешноучилищен блог. Той трябва да е достъпен само за учителите 
и служителите от съответното училище (блогтехнологиите позволяват 
блогът да се създаде така, че в него да се влиза само от оторизирани 
посетители, и то с парола). В този блог директорът може да публикува 
актуална информация (събития, графици), насочена към педагогическия 
персонал и служителите. „Вътрешноучилищният” блог може да замести 
някои от срещите и дискусиите по определени проблеми. Съществена 
особеност тук е, че и учителите могат да публикуват своите мнения 
като коментари. Така се подобрява участието от страна на персонала в 
обсъждането на различни проблеми на училищния живот и се засилва 
чувството на общност. Друга възможност е да се създаде по инициатива 
на ръководството външен публичен блог на училището. От една страна, 
този блог може да замести интернет сайта на училището. В други случаи, 
блогът може да допълни интернет сайта на училището. Тук училищно 
ръководство, учители, ученици могат да споделят своите гледни точки по 
отношение на различни проблеми, свързани с училищната организация. 
Тъй като блоговете имат по-неформален характер самото звучене на 
публикациите трябва да е по-откровено. В тях се публикуват снимки, 
видеоматериали, свързани с актуални събития в учебното заведение. 
Важно е в блога да се включат полезни връзки за учители и родители 
(линкове към закони, информация за изпитите, издания, свързани с 
образованието). Блогът може да се използва и за съобщения, насочени 
към общността – родители, работодатели, завършили ученици. Неговата 
интерактивност се повишава, като освен възможността за коментари към 
отделните постове, се публикуват периодично анкети, свързани с актуални 
за училището въпроси. Всички тези характеристики на училищния блог го 
правят важен инструмент за маркетингови проучвания на образователни 
услуги, за реклама на училището, насочена към бъдещи потребители, и за 
разширяване връзките с обществеността.

Друг тип блог, който може да подпомогне управленската дейност 
в реалната и виртуалната среда, е блогът на директора на училището. 
Въпреки че този тип блог е твърде дискусионен в последните години, 
много директори на училища (най-вече в САЩ) създават и поддържат 
свои професионални блогове. Счита се, че такъв тип блог „е много добър 
инструмент за предаване на основните послания относно политиките 
на училището на максимален брой потребители. Блогът позволява 
ежедневно да се информира обществеността за това, което се случва в 
училище, за постижения на ръководство, учители и ученици” [6]. Блогът 
може да се използва за професионален размисъл (и саморефлексия) 
и изказване на мнения по определени теми. Неформалният стил на 
публикациите допълнително печели доверието на посетителите. Това 
води до разширяване на възможностите за участие в дискусии чрез писане 
на коментари, подобряване на връзката с родителите, включително и при 
извънредни ситуации. В този смисъл блогът на директора може да бъде 
успешен инструмент за подобряване имиджа на училището и връзките с 
общността. Наред с това блоговете на много директори са изградени като 
професионални. Те се поддържат като виртуални среди, в които се представят 
най-добрите национални и световни образователни практики, актуални 
публикации, водят се дискусии по проблеми, свързани с иновациите 
в обучението и възпитанието на учениците. От тази гледна точка такъв 
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блог играе сериозна методическа роля по отношение на професионалното 
развитие на учителите, а също е предпоставка за изграждане на виртуални 
мрежи, включващи директори на училища. Същността на директорския 
блог се изразява най-добре от думите, с които директор на американско 
училище представя себе си: „Като администратор бързо научих, че съм 
толкова добър, колкото добри са хората около мен. Този блог ми дава 
възможност да отразя в него своя живот и да водя дискусии с училищната 
общност. Очаквам с нетърпение вашите мнения и предложения относно 
начините за подобряване на обучението на всички ученици” [10].

Чрез създаване на блогове виртуалната училищна среда може да 
се развие и по посока на професионалното развитие на учителите и 
създаването на мрежи от учители (по методически обединения в училище 
в рамките на държавата и международни). За тази цел се създават:

Професионален блог на отделния учител – в него учителят може да • 
публикува текстове, свързани с образователни проблеми, формули, 
литературни произведения, снимки, видео, кратки резюмета. Важни 
са и дискусиите по различни проблеми от училищния живот, които 
учителят може да води със свои колеги родители и ученици. 
Блогове на методически обединения – тези блогове се създават и • 
поддържат от учители по определени учебни предмети, участващи 
в съответните методически обединение на училището.  В тях се 
публикува информация относно учебното съдържание, методите на 
преподаване, новини, образователни материали, свързани с учебната 
дисциплина, полезни връзки към други интернет ресурси.
Блогове на педагогически общности – в тях се обменя опит и • 
информация, публикуват се актуални образователни изследвания, 
както и учебни материали по отделните дисциплини; осъществяват 
се виртуални дискусии и съвместна онлайн работа.

 

2  Социални мрежи

Социалните мрежи се определя като общност от хора, които имат близки 
интереси, споделят сходни ценности или обща професионална дейност. Те 
са „предимно уеб-базирани и представляват набор от различни средства за 
взаимодействие между потребителите, споделяне на файлове, съобщения, 
чат, снимки и видео, дискусионни групи, блогове. В съвременното общество 
социалните мрежи коренно променят начина, по който хората общуват и 
споделят информация помежду си” [8]. Сайтове като Фейсбук, Май Спейс, 
Туитър се използват от стотици милиони потребители за ежедневна 
обмяна на информация с приятели, познати, преподаватели или ученици. 
По-голямата час от информацията се обменя чрез печатане на текст, но 
също така чрез обмяна на аудио и видео. Всички тези характеристики 
на социалните групи предоставят на училищното ръководство нови 
възможности за повишаване ефективността в управлението на училищ-
ната среда. На първо място това е възможността за създаване на страница 
на училището в социалната мрежа.  На нея може да се публикува ак-
туална информация за училището, за събития, свързани с училищния 
живот. Текстът може да се онагледи със снимки и видео. На страницата 
се дава и информация за другите електронни адреси на училището – сайт, 
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блогове, уики, както и връзки към други интернет ресурси, свързани с 
образованието. Основно предимство на такъв вид страница (например във  
Фейсбук) е, че към нея могат да се присъединяват почитатели. В момента, в 
който някой стане „фен” на страницата, съобщения за това се насочват към 
всички негови приятели. По такъв начин страницата може да рекламира 
вашето училище сред широк кръг потребители на социалната мрежа. 
Наред с това създаването и поддържането на такъв вид страница може 
да разшири в значителна степен връзката с родители, ученици, бъдещи 
ученици, завършили ученици и да направи тази връзка постоянна. В този 
смисъл страницата на училището дава възможност в нея да се интегрират 
групи на завършили ученици.

Друга възможност за оптимизиране на управленската дейност е 
създаване на група на ръководството, учителите и служителите в социалната 
мрежа. Тя трябва да е затворена (т.е. да се одобрява всеки неин член). В 
нея се публикува актуална информация, дискутират се проекторешения 
и проектодокументи, разширява се участието и професионалните и 
личните контакти между ръководството и персонала. Социалните мрежи 
са подходящо виртуално пространство за създаване на групи и мрежи за 
професионален диалог между учители. Основно тези групи са от отворен 
тип, като всеки може да се включи свободно в дискусиите и да ползва 
и качва актуална професионална информация. Така се развива нова 
професионална култура – социално ориентирана, при което се работи в 
сътрудничество с много хора независимо от местоположението, часовата 
разлика, от вида на училищната организация, в която те работят.

Самото участие на училищно ръководство и преподаватели в социалната 
мрежа допринася за:

Развиване на нова култура – социално ориентирана, при което се • 
работи в сътрудничество с много хора;
Ускоряване глобализирането, включително на образованието и на • 
изследванията;
Развиване на мрежа от хора със сходни интереси, професионалисти • 
и експерти – с тях може да се контактува независимо от 
местоположението, часовата разлика, независимо от вида на 
организацията, в която те работят;
Разширяване на професионалните и личните контакти – бързо и • 
лесно могат да се поканят хора към дадена социална мрежа;
Подобряване на комуникативността, развиване на способностите • 
за аргументирано убеждаване, за вземане на решения и критично 
мислене;
Развиване на познавателните умения – споделяне на лични или • 
професионални факти чрез снимки, аудио/видео, презентации.

 
3  Уики  сайтове

Уики сайтовете са един от най-добрите инструменти за осъществяване 
на онлайн взаимодействие между отделни потребители. Тяхната най-
съществена особеност е, че те „могат да бъдат посетени и редактирани от 
потребители, които  имат права и достъп. Историята и всички версии на 
страницата се запазват. Процесът на писане и промени в текста (старите 
версии) могат да се видят чрез разглеждане на старите версии” [4].
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Най-популярният уики сайт е онлайн енциклопедията Уикипедия. 
Важно е отделното училище да присъства в Уикипедия със съответната 
информативна статия. Информацията в статията трябва да е изчистена от 
емоции, необходимо е да се посочат литературни или интернет източници, 
свързани със съответната училищна институция. Присъствието в 
световната енциклопедия има сериозен рекламен и ПР ефект за всяка 
организация, включително и образователната.  Може да се създадат и Уики 
страници за управление на вътрешноучилищна административна и учебна 
документация. В този случай достъпът трябва да бъде защитен, за да може 
само оторизирани учители или служители да редактират съдържанието. 
Тук е възможно да се публикуват и проект за графици, проектодокументи, 
проектопланове, проектоправилници, които да се редактират от членовете 
на съответната работна група и ръководството на училището. Предимството 
е в това, че, от една страна, последните промени са видими за всички, а от 
друга, могат да се видят и по-старите версии с техните автори.

 
4  Сайтове за споделяне на видео

Сайтовете за споделяне представляват онлайн платформи, в които се 
публикува и дискутира визуална информация. Тяхното съдържание се 
подбира, публикува, редактира и класира от милиони потребители. Тези 
сайтове се определят често и като новите социални медии, имащи огромно 
влияние в съвременното обществено пространство. Най-популярният 
сайт за споделяне на видеоинформация е YouTube.com, а неговият 
български аналог е Vbox7.com. Достъпността,  лесното споделяне, както и 
популярността на социалните медии, ги прави особено важни инструменти 
в процеса на управление на училищна среда. За това е препоръчително  
училището да създаде свой видеоблог или канал в съответния сайт за 
споделяне. Там по инициатива на ръководството могат да се споделят 
видеоклипове и снимки, отразяващи важни за училището събития: патронни 
тържества, откриване на учебната година, видео, представящо училището, 
изпращане на абитуриенти, абитуриентски балове, екскурзии, работа 
по проекти и др. Такъв тип видеоинформация, качена във виртуалното 
пространство, играе роля на специфичен РR инструмент, насочен към 
изграждане на благоприятен имидж на образователната организация сред 
обществеността. Тези действия са особено важни, защото в сайтовете за 
видеообмен присъстват материали, представящи българското училище 
в неблагоприятна светлина. Така например в сайта Vbox7.com от „1000 
поместени клипа около 25 % съдържат насилието като основна идея” [3]. 
Във видеоблога могат да се споделят събития, свързани с професионалната 
изява на директори и учители – презентации, изнесени на конференции, 
видеолекции, видеоуроци. Тези материали, качени на популярни сайтове 
се ползват за повишаване квалификацията на млади учители и са важна 
предпоставка за създаване на професионални контакти и мрежи.

Като цяло трябва да се отбележи, че Уеб 2.0 инструментите имат висок 
потенциал по отношение на мениджмънта на училището. Разбира се, за 
да осъществи по-пълно и по-ефективно използване на тези технологии в 
процесите на управление, е необходимо да се направят следните промени 
в образователната организация:
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Да се приложат механизмите на стратегическото управление по • 
отношение на развитието на училищната организация.
Създаване и развитие на училищни звена, организиращи и • 
поддържащи електронните ресурси. В същото време те ще следят и 
за безопасното използване на интернет в училищата.
Повишаване квалификацията на училищното ръководство и • 
учителите по отношение използването на Уеб 2.0 технологиите. 
Те (или поне по-голямата част от тях) в много по-малка степен от 
учениците ползват инструментите като: блогове, социални мрежи, 
уики, и др. В този смисъл пред тях стои и чисто психологическа 
бариера, свързана със страх или нежелание да включат технологии 
в своето лично (включително виртуално) пространство.
Организационна промяна, при която в преподавателската • 
натовареност и диференцираното заплащане  да  се включват 
дейности, свързани с поддържане и използване на електронни 
инструменти или електронни ресурси като цяло. Това може да се 
постигне чрез цялостна промяна във функционалната структура 
на училищата, в длъжностните характеристики, правилата за 
атестиране и кариерното развитие на преподавателите.
Подобряване на технологичната база в училищата и разширяване • 
достъпа на безплатен интернет за учители и ученици.
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Резюме. За реализиране на Web-базирано проблемно-ориентирано 
обучение по медицински дисциплини бе извършено структурно 
и технологично обновяване  на виртуалната образователна среда 
(ВОС) на Медицинския университет – София съобразно с новите 
версии на платформата Linux, Apache Web сървър, MySQL база 
данни и програмния език PHP. Осъвременени и преработени са 
всички модули, ползвани от студентите и от преподавателите. 
Улеснена е работата на преподавателите за създаване и редактиране 
на съдържание в модулите „Лекции”,  „Тестове”, „Виртуални 
пациенти”, „Речник” и др. Осъществен е  експорт-импорт на цялата 
база данни по медицинска биохимия. Реализиран е  празен сайт-
шаблон, който е основа за създаване на курсове по фармакология, 
химия, физика, биофизика и други медицински дисциплини. 
Обучени са преподаватели за работа с обновената версия на курса. 
Web-базираната система е добър пример за интеграция между най-
новите постижения в областта на биохимията (модернo съдържание), 
ИКТ (Web среда), педагогика (гъвкаво обучение) и медицина 
(проблемно-базирано обучение).  Студентите и преподавателите 
оценяват ползата от курса и използваемостта на системата.

Ключови думи: виртуална образователна среда, проблемно-
ориентирано Web-базирано обучение, дистанционно обучение, 
CMS, динамична база данни, PHP

1  Въведение

Бързото развитие на ИКТ по спиралата хардуер-софтуер-хардуер е 
предимство за внедряване на нови методи на обучение, но и голямо 
предизвикателство за университетите особено когато те нямат собствени 
информатични звена и екипи. В рамките на мащабен проект [1] на 
Медицинския университет – София (МУС) приоритетна цел бе обновяване 
на виртуалната образователна среда (ВОС), която представлява Web-
базирана система за дистанционно обучение. Работата описва проучването 
и анализа на съществуващи ВОС, концепция за технологични и 
структурни промени и тяхната реализация. ВОС осигурява възможности 
за публикуване на мултимедийни курсове, включващи модули за лекции, 
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оценяване чрез интерактивни тестове, решаване на клинични случаи 
(виртуални пациенти), виртуални модели (видеофилми и анимации), 
речник, търсене, протоколи за упражнения, модул за обучение на 
преподавателите, комуникации.

2  Проблеми за решаване

Първата PHP-базирана система за дистанционно обучение на МУС 
[2, 3], създадена през 2002 г., бе хоствана успешно и безвъмездно на 
извънуниверситетски сървър с адрес http://biochemistry.orbitel.bg до 2009 
г, за което МУС изрази специална благодарност на телекомуникационния 
оператор. Инсталирането на нови версии на Linux-операционна система,  
несъвместима с ползваните досега версии на  системата за управление 
на базата от данни (MySql), Web-сървъра Apache и програмния език PHP, 
доведе до драстични промени. Прекрати се  функционалността на два от 
най-важните модули „Тестове” (напълно) и  „Симулации на клинични 
случаи” (частично). Наложиха се и структурни промени за: 

въвеждане на нов текстов и графичен редактор;• 
преобразуване на статичните информационни страници, изискващи • 
FTP-протокол за сваляне, редактиране и качване в динамични 
страници;
промяна и въвеждане на нови структурни модули като „Виртуални • 
модели”, „Упражнения”, „Обучение на преподавателите” и др.

Паралелни промени настъпиха и във вътрешноуниверситетския сървър, 
хостващ МУС-портал за периода 2002-2006. МУС-порталът съдържаше 
в един физически компютър втора система за дистанционно обучение, 
изградена по същата логика като гореописаната, но мултиплицирана за 
ползване от всички университетски дисциплини [4, 5]. Освен това от 
съображения за сигурност единичният сървър бе затворен и преобразуван 
в хардуерно-модуларна система [6]. В нея всеки модул от предишния 
софтуерно-модуларен сървър бе превърнат в отделен сървър. При тези 
технологични промени, повишаващи сигурността чрез въвеждане на нови 
версии софтуер и нови платформи, бяха прекратени функциите на портала 
за дистанционно обучение и администриране на обучението. Запазени 
бяха само информационните функции. Отчетена бе и ниската степен на 
безопасност при достъпа на много преподаватели в мултидисциплинарна 
система.

Предвид изложената остра необходимост от технологично 
осъвременяване на инфраструктурата за електронно обучение чрез 
технологично развитие на ВОС и създаване на възможност нови 
дисциплини да прилагат електронно обучение, бе взето решение да се 
създаде нова трета усъвъшенствана и обогатена версия на системата 
съгласно изходната концепция, изискванията, заданията и алгоритмите на 
Медицинския университет – София [7]. Заданието изискваше програмният 
код да се съобрази с променените и появили се нови браузери, нови версии 
на Linux-операционната система,  системата за управление на база-данни 
(MYSQL), Web-сървъра Apache и програмния език PHP, като се добавят 
нови модули и статичните информационни страници се преобразуват в 
динамични. От гледна точка на администрирането бе взето решение наред 
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с разработване на нов изцяло функциониращ моделен сайт за обучение 
по биохимия  да се създаде и празен сайт-шаблон. По този начин всяка 
друга дисциплина, имаща сайт досега на външен сървър, въвеждайки 
специфични данни в сайта-шаблон, може да създаде свой отделен сайт в 
рамките на новия университетски мултимодуларен портал. Това осигурява 
по-висока степен на безопасност и улеснява студентите да ползват 
материали от различни дисциплини с един и същи акаунт, да провеждат 
разширено търсене, едновременно ползвайки и достъп до ScienceDirect, 
Scopus и PubMed през университетската мрежа.

3  Архитектури на системата

Новата система е базирана  изцяло на софтуерни продукти с отворен 
код (Linux, Apache Web сървър, MySQL база данни и PHP програмен 
език), гъвкава е, с удобен интерфейс, лесен и интуитивен за всички 
потребители.

Принципът на действие на системата е базиран на архитектурния 
модел „клиент-сървър” с три взаимосвързани йерархични нива (фиг. 1): 
ниво на представяне (клиент, който функционира чрез общодостъпните 
браузери), приложно ниво (Web сървър и прилежащите програми) и ниво 
за обработка на данни (реализирано е от системата за управление на бази 
от данни).

Системата има два отделни интерфейса – административен и за 
студенти. На фиг. 2 е представена обновената информационна архитектура 
на системата за организиране и управление на Web-базираното обучение.

Фиг. 1. Трийерархичен модел на информационната система от типа „клиент-сървър”
1 - Подаване на заявка от Web-браузера на клиента към Web-сървъра;
2 - Изпращане на заявката към РНР-базираната система;
3 и 4 - взаимодействие на РНР-базираната система с базата-данни – проверка 
правата на потребителя и генериране на динамична HTML-страница;
5 - Изпращане на динамично-генерираната страница към Web-сървъра;
6 - Връщане на изпълнената заявка под форма на HTML-страница.

Всички модули, както основните – Лекции, Тестове, Виртуални пациен-
ти, така и допълнителните секции – „Речник”, „Новини”, „Контакти”, „За 
нас”, „За курса”, „Благодарности” и др., са осъвременени и преработени с 
цел улеснение при създаване и редактиране на съдържанието в отделните 
секции. Административният интерфейс включва редица опции и форми, 
които позволяват дори и на преподаватели с ограничени компютърни 
познания с лекота да манипулират съдържанието на отделните модули. 
Обновената версия позволява:
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Динамично генериране на допълнителните секции и прилежащите • 
им подсекции. Добавени са форми, чрез които се позволява 
създаване, редактиране и изтриване на съдържанието на секциите 
и подсекциите. 
При обновяването на системата са добавени още четири нови • 
таблици, съдържащи информация за съдържанието на основните и 
допълнителните секции и подсекции на модулите.
Вграден е нов редактор, чрез който се улеснява редактирането • 
на текст, таблици, въвеждането на схеми, фигури, документи, 
мултимедийни файлове, специални символи, създаването на 
вътрешни връзки между самите раздели, външни връзки.
Модулът за търсене по ключова дума или израз е преработен • 
и визуализирането на резултатите е подредено по начин, който 
позволява бърз, удобен и систематизиран достъп до търсената 
информация за „Лекции” и „Тестове”.
Модулът „Забравена парола” е обновен и преработен с цел • 
максимално бързо потребителят да получи възможност за 
възстановяване на потребителските си права.
Интерфейсът е изцяло подновен, но логиката на модулите и • 
формите е запазена. 
Добавена е нова секция „Контакти”, чрез която се позволява лесна • 
и бърза връзка до администратора на системата.

Системата позволява интегриране на форум за по-динамични връзки 
между студентите и между тях и преподавателите.

Възможностите, които системата осигурява за действия на 
преподавателя, са представени  в таблица 1.

4  Сравнения с други български и чужди системи

РНР-базираната система на Медицинския университет за Web-
базирано обучение е съобразена с основни принципи на препоръчителни 
международни стандарти, обобщени от Shoikova & Denishev [8]: 
многократна използваемост, управляемост на информацията за 
потребителите и учебното съдържание, достъпност, дълготрайност 
– възможност за развитие на системата с развитие на технологиите и 
възможност за взаимодействие между различни системи.

Системата отговаря на конкретните изисквания на инициативата  
“eLearning” на Европейската комисия и притежава възможност за 
планиране и организиране на обучението чрез публикуване на всички 
необходими за студентите документи като инструкции, анотация, 
конспект, програма, разписание, информация за преподавателите, секция 
за съобщения и възможност за комуникация между преподавателя и 
студентите.

Независими експертни изследвания [9, 10] показват, че системата 
е съпоставима с други български разработки и комерсионални чужди 
системи, като Blackboard Academic Suite, WebCT, Microsoft Class Server, 
Moodle, Flame, Архитектура за е-обучение на Технически университет – 
София, e-Learning Shell на Русенския университет. Тя притежава общи 
характеристики, присъщи на системи за организиране и управление на 
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Раздели Лекции Тестове Виртуални пациенти

Добавяне / 
редактиране на 
раздел:

Избор на раздел Избор на раздел и 
представяне списъка с 
тестове

Избор на раздел

Създаване / промяна 
на директория

Представяне списъка с 
лекционни точки

Добавяне / промяна 
на тест -  въвеждане 
на характерни данни: 
заглавие, код, автор, тип, 
съдържание и др.

Представяне списъка с 
виртуални пациенти

Въвеждане / 
промяна на 
характерни  данни: 
пълно заглавие, 
кратко заглавие, 
номер, други данни

Добавяне / промяна 
на лекционна точка 
– въвеждане на 
характерни данни: 
заглавие, код, номер, 
тип, съдържание

Определяне на статуса: 
примерен, реален,    
изпитен, в процес на  
разработка, архивиран

Добавяне / промяна на 
пациент -  въвеждане 
на характерни данни: 
заглавие, код, автор, 
тип, съдържание и др/

Създаване на връзки 
от съдържанието на 
курса към раздела

Въвеждане на фигури и 
таблици

Включен часовник: 
да или не

Определяне на статуса: 
примерен, реален

Създаване на връзки 
от раздела към други 
раздели

Въвеждане на символи, 
супер- и субскрипти,

Разрешена версия за 
печат: да или не

Въвеждане  история на 
заболяването

Създаване на връзки 
от раздела към други 
модули

Промяна на цвета, 
размера,  вида и стила 
на шрифтовете

Въвеждане на 
неограничен брой 
различни типове въпроси

Въвеждане на 
специфична за случая 
помощ

Създаване на 
връзки от раздела 
към неговото 
съдържание

Създаване на 
връзки към точки, 
фигури, анимации, 
видеоклипове и други
мултимедийни файлове

Въвеждане неограничен 
брой отговори във въпроса 
от различен тип

Възможност 
за добавяне на 
допълнителна 
информация

Създаване на 
връзки между данни 
на английски и 
български език

Създаване на 
връзки  от всяка 
точка към следваща 
и предидуща точка 
за последователно 
преглеждане на 
лекциите

Възможност за  въвеждане 
на въпроси в нов тест от 
наличните в системата

Възможност за 
въвеждане на нови 
въпроси в клиничен 
случай

Едновременна 
работа с раздели 
и преглед на 
промените в 
студентските модули

Създаване на връзки 
към съдържанието на 
раздела за бърз достъп 
до отдалечена точка, до 
съдържанието на курса 
и до други модули и 
външни сайтове

Въвеждане на нови 
въпроси на произволно 
място в теста и  нови 
отговори на произволно 
място във въпроса

Въвеждане коментар 
към студентския 
отговор, придружен с 
определен цвят

Определяне на 
статуса
(активен/неактивен 
на сайта)

Създаване на връзки 
между английски и 
български данни

Въвеждане коментар към 
студентския отговор, 
различен за отличен, 
непълен, неточен, 
погрешен отговор

Добавяне на въпрос от 
наличните

Печат  на лекциите 
в раздела (разрешен 
или не)

Едновременна работа 
с раздели и преглед 
на промените в 
студентските модули

Въвеждане на различни 
тегла на всеки отговор 
(положителни числа 
за верни отговори и 
отрицателни числа за 
погрешни отговори)

Възможност за преглед 
на въпросите и 
отговорите в клиничен 
случай

Определяне на статуса:
изискваща регистрация 
или не
защитена точка от
изтриване или не

Едновременна работа 
с раздели и преглед на 
промените в студентските 
модули

Създаване на връзки 
между данни на 
английски и български 
език

Добавяне на точки от 
наличните в системата

Създаване на връзки 
между данни на английски 
и български език

Връзка към 
студентските модули

Изтриване на раздел Изтриване на 
лекционна точка

Изтриване на тест Изтриване на 
симулация

Таблица 1. Общи изисквания към системата при въвеждане на данните, необходими за 
Web-базиран курс
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обучението [11].  По отношение на студентите и преподавателите системата 
има модули за регистрация, отдалечен контролиран достъп, модул за 
ползване и създаване на лекции,  за  проиграване и създаване на тестове. 
Има и модул, позволяващ преглеждане и създаване на всички документи, 
необходими за учебния процес, както и възможност за комуникации между 
студентите и преподавателя.

Системата изпълнява всички функции, характерни за универсална 
Web-базирана система за управление на обучението, като управление на 
студентите, управление на учебните материали, управление на материалите 
за оценяване, управление на учебния процес, управление на достъпа до 
системата [11].

Наред с всичко това системата изпълнява и важни функции, специфични 
за Медицинския университет, като например възможността за публи-
куване, редактиране и ползване на виртуални пациенти.

Благодарности. Финансовата помощ на Медицинския университет – 
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Резюме. В настоящото научно съобщение се описва изследовател-
ският опит на автора, базиран на уеб-портал, представляващ 
технологично решение, подпомагащо обучението на учители – 
бъдещи и настоящи. Изследването е пряко свързано с разработка 
на автора на дипломна работа в магистърската програма по 
„еОбучение“. Уеб-порталът, за който ще стане дума, се нарича 
Share.TEC и е реализиран в рамките на проект на Европейския 
съюз. Представен е кратък анализ от работата с бъдещи учители 
– студенти от два бакалавърски курса по Аудио-визуални и 
информационни технологии в обучението (АВИТО) и Специфични 
въпроси в обучението по информационни технологии, които са 
целева аудитория. На базата на резултатите се цели усъвършенстване 
на системата и създаване на потребителско ръководсто в текстов и 
видео формат.

Ключови думи: е-портал, метаданни, технологично-подпомогнато 
обучение

1  Въведение

В началото на 21-ви  век образованието претърпява съществени промени. В 
различните образователни институции (училища, университети, центрове 
за допълнителна квалификация) деца, младежи и възрастни влизат с 
много различни потребности и затова е важно обучителите не просто да 
се интегрират в променените условия и ценности, а в определен смисъл да 
ги изпреварват, да предвиждат близкоперспективните такива.

Темата, посветена на технологичното решение, подпомагащо обучение-
то, е изключително актуална. Тя представя как в този вариант обучението на 
учители (бъдещи и практикуващи) може да бъде провокативно, авангардно 
и различно, и да отговаря на конкурентните предизвикателства на века.

Но, разбира се, добрата подготовка на студентите за живота не може 
да се постигне, без да се формира у тях съзнателно отношение към 
ученето, което от психологична гледна точка означава да се изградят 
правилни мотиви за учене. Ето защо е важна добрата подготовка на 
учителите. Ефективното организиране и ръководене на учебния процес 
благоприятства изграждането на положителни мотиви за учебно-
познавателна дейност, които, веднъж формирани, сами стават действен 
фактор за подобряване качеството на обучение в учебните заведения. 
Необходимо е преподавателите да насочат педагогическата си дейност 
към развитие на непосредствените интереси с цел постигане положителни 
резултати [1].



          195Share.TEC – технологично решение за подпомагане на обучението на учители          195

2  Share.TEC
 

Проектът Share.TEC: Sharing Digital Resources in the Teaching Educa-
tion Community (Share.TEC project site) е насочен към подпомагане на 
учителите и на преподавателите, подготвящи учители [2]. Той се стреми 
към високо ниво на видимост и цели позволяване на широк спектър от 
функционалности. Приоритет са и възможностите за персонализиран 
достъп, мултикултурна и мултиезикова насоченост. 

Като база за осъществяване на задачите на проекта Share.TEC, 
представляващ технологично решение от висок ранг, са използвани 
разнообразни цифрови библиотеки с ресурси, отговарящи за обучението 
на обучители. Архитектурата на уеб-портала е общ модел за описание 
на подобни ресурси – Common metadata model, в дигитални библиотеки, 
предвиждащ отчитане на метаданните и специализирана онтология 
– Teacher education ontology, моделираща процесите на обучение на 
учители.

Добре известно е, че метаданните са ключов елемент за търсене и 
намиране на точно определена информация. Именно за това е и стремежът 
към хранилище на метаданни, което да обедини и систематизира възможно 
повече информационни ресурси в конкретни сфери на познанието, именно 
това е изключително ценен метод на технологично подпомагане в процеса 
на формално или неформално обучение.

Важно е тук да се отбележи, че специално за портала Share.TEC има 
разработен инструмент за създаване на метаданни. Инструментът се 
нарича RICK, свързан е с възможността за споделяне на ресурси в портала.
Употребата му е лесна поради дружелюбната графична среда.

3  Етапи на изследването
3.1  Задание за запознаване с Share.TEC

Началото на изследването започна със създаването на задание с цел 
запознаване с портала Share.TEC, което включва пет на брой прости 
задачки действия като регистрация, просто търсене, търсене с използване 
на филтри, разширено търсене, даване на рейтинг и други дейности, които 
да бъдат извършени. То цели да запознае потенциалните потребители на 
портала, а именно бъдещите учители, с основните му функционалности.

Гмуркайки се в действие, имаше много положителни коментари относно 
уеб-портала:

Добре е конструиран, с много полезни функции;• 
Изгледът и функционалностите му са изпипани, работят добре • 
и бързо;
Идеята на тази система е добра. Също така и реализацията • 
на самия сайт не е лоша – има си търсене, филтри и не иска 
от теб регистрации на още десетки места, за да ползваш 
функционалностите;
Няма проблеми при регистрация, аналогично с други сайтове.• 
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Появиха се доста забележки, които са изключително ценни:
Липсва пълен превод на български език;• 
Има много неясни термини при правене на настройките на • 
потребителския профил;
Много неясна терминология при Разширеното търсене;• 
Има материали, но не са достатъчно;• 
Единственото нещо, което ми направи, така да се каже, лошо • 
впечатление е, че основният дял от качените от българи ресурси 
не е достъпен безплатно.

Имаше още забележки, които бяха коментирани в момента на работа, 
свързани с разположението на определени бутони, разположението на 
резултатите.

Kоментари също не липсваха:
Има паралел със социалната мрежа FaceBook по отношение на • 
възможностите, които предлага – коментари, професионални 
групи;
Нещата, които има на сайта, лесно се намират и в Google;• 
Не знам какъв е потенциалът на средата откъм брой ресурси, • 
едновременно теглене на повече материали, наличието на много 
онлайн потребители;
Ако има много учители (студенти), които да го поддържат и • 
обновяват информацията (учебните материали) в него, може да 
бъде мощно средство за намиране на необходимата информация;
Полезното при влизането ми с facebook профила ми е, че не се • 
наложи да променям снимка, език, часова зона, а те автоматично 
се настроиха от профила ми във facebook.

Препоръки също имаше:
Да има повече ресурси на български език;• 
Повече коментари относно резултатите;• 
Според мен трябва да има модератори, които да отговарят за • 
материалите, които биват качвани като ресурси.

Обратната връзка, получена по време на този първи етап от изследване, 
е изключително ценна, защото така единствено може технологичното 
решение Share.TEC да се подобри, проблемите да бъдат изгладени и то 
действително да се окаже подпомагащо обучението средство.

3.2  Потребителско ръководство

Следващ етап в изследването бе създаването на потребителско ръководство 
в текстов формат на български език за портала Share.TEC, което е тласък от 
предишен опит на участници по проекта с действащи учители от училища, 
университетски преподаватели и служители. Добре е да се отбележи 
за тези участници, че се наблюдава превес на преподаватели на средна 
възраст и над средната възраст, което обуславя и факта, че чуждият език, 
който владеят, е различен от английски. Това налага и необходимостта от 
подобно подпомагащо използваемостта на портала средство. Има други, 
които просто предпочитат стила на учене „стъпка по стъпка“.
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Пилотният вариант на потребителското ръководство е ориентиран към 
нерегистрираните потребители в портала Share.TEC.

Първо представяне на суров вариант на ръководството бе направено 
в курса на бакалаврите по Аудио-визуални и информационни технологии 
в обучението, Факултет по математика и информатика на Софийския 
университет. Студентите подходиха с изключителен скептицизъм и дори 
досада при мисълта, че трябва да четат документация за уеб-сайт. Това, 
разбира се, не беше голяма изненада.

Коментари, свързани с това, че биха подходили по метода проба-грешка, 
както практикуват обикновено с всеки нов за тях портал или уеб-сайт, 
не липсваха. Въпреки това се установи, че подобна литература, особено 
подкрепена с илюстрации, е от полза за по-бързата ориентация в новата 
среда.

3.3  Анкета

Трета важна част от етапите на изследването бе изготвяне на анкета с цел 
получаване на обратна връзка от потенциалните потребители относно 
портала и инструмента за описване на метаданни за портала. Анкетата 
се състои от десет задължителни и един опционален въпрос. Краткостта 
се хареса на студентите и това ги мотивира да я направят с желание и 
мисъл.

Два от въпросите, насочени към интерфейса на уеб-портала и 
инструмента за създаване на метаданни, получиха доста висок рейтинг. 
Нека да се подкрепи тази декларация с диаграмите (фиг. 1 и фиг. 2) по-
долу.

Бр. гласували    Бр. гласували

  Степен на харесване   Степен на харесване
Фиг. 1. Оценка за интерфейса на портала Фиг. 2. Оценка за интерфейса на RICK

Други два въпроса, които също заслужават внимание – първият е 
свързан със сложността на работа с портала – Лесна ли е за вас работата 
с портала? (фиг. 3), и вторият много важен въпрос, е въпросът: До каква 
степен бихте се доверили на коментарите в Share.TEC? (фиг. 4), това 
са коментари, дадени от специалисти в определена област на знание по 
отношение на ресурсите в хранилището.
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Бр. гласували    Бр. гласували

Трудна        Лесна       Ниско        Високо
Фиг. 3. Трудна или лесна е работата 

с портала портала
Фиг. 4. Доверие към коментарите 

в Share.TEC

5  Заключение

Share.TEC – технологично решение за подпомагане на обучението на 
учители е един добър пример за ефективната симбиоза на технологии – 
учене. Въпреки това винаги има какво да бъде направено още, да бъде 
доусъвършенствано. Именно този стремеж към още по-добро подпомагане 
на обучението породи идеята за създаване на потребителско ръководство, 
представляващо кратки видеоуроци. Към момента има създаден един 
пилотен видеоклип в съвсем суров вариант. Близкоперспективният план 
е разработка на няколко видеоклипа, представляващи примерни сценарии 
за ефективна работа с портала.
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Резюме. Навлизането на информационните системи в 
образователната сфера, от една страна, е повлияно от спецификата 
на образователната система и процес, а от друга, от еволюцията в 
развитието на компютърните технологии. Пресичат се модерните 
технологии и традиционните технологии на управление на 
информацията в образователните системи, пораждайки редица 
предизвикателства както пред политиците и управленците в сферата 
на образованието, така и пред разработчиците на информационните 
системи за управление. В настоящата статия ще направим кратък 
обзор на състоянието на информационните системи, използвани 
за подпомагане на управлението на образованието с проследяване 
на темпа на тяхното навлизане, използване и еволюиране, както 
и перспективите, които се очертават пред изграждането им до 
момента и в близко бъдеще.

Ключови думи: информационна система, cloud computing, 
SCORM 

1  Въведение

Нарастването в световен мащаб на информационна мобилност е резултат 
от значителните промени в механизмите за пренос на информация. В 
последните 20 години технологиите бележат постоянен прогрес и масовото 
им навлизане в нашия живот реализира оформянето на информационното 
общество. Държавните администрации и бизнес администрациите 
започнаха да се адаптират към модерните информационни и кому-
никационни технологии, за да задоволят нарастващите потребности и 
да предлагат ускорено обслужване на своите клиенти и намаляване на 
бюрокрацията. За да успеят да се справят бързо с обработката на големи 
масиви от данни, те се обърнаха към компютърно базираните технологии 
и по-специално към специализирани програмни продукти, създадени 
специално за спецификата на административната работа. Такива са т.нар. 
Информационни Системи за Мениджмънт (ИСМ) или Управленски 
Информационни Системи (УИС). В специализираната литература 
1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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наименованията на тези електронни информационни системи варират 
силно, особено в контекста на тяхното приложение в образованието, затова 
оттук нататък ще ползваме по-общия термин Информационни Системи 
(ИС) в съчетание с контекста на сферата, в която се използват (например 
„ИС в управлението на образованието”).

В развитите страни още през 80-те години на миналия век ИС, 
използвани и разработвани за нуждите на държавните администрации 
и бизнеса, започват да навлизат постепенно в образованието, за да 
подпомогнат училищната администрация. Към този ранен етап на развитие 
на технологиите тези информационни системи са силно ограничени във 
функционално отношение. За пример можем да разгледаме функционално 
определение за ИС на Вишър  от началото на 90-те години, а именно:

„Информационната система (ИС) е базирана на един или повече 
компютри, съдържащи база от данни и едно или повече приложения, 
даващи възможност на потребителя да въвежда, обработва, извлича, 
извежда и разпространява данни” [2].

В същата статия Вишър твърди също, че докато технологията, върху 
която е базирана една ИС, се развива непрекъснато, концепцията за 
информационна система също е обект на промяна. В този ред на мисли 
предстои ни да разгледаме какво представляват ИС за управление в 
образованието до момента и да предвидим какви за перспективите в 
развитието  им според тенденциите в развитието на информационните 
технологии, върху които те се изграждат.

2  Същност, елементи и функционалност на ИС 
    за управлението на образованието

Ако искаме да разберем какво представляват ИС за управление и как те 
се интегрират в образователната сфера, е необходимо да разгледаме в 
дълбочина тяхната същност, структурна функционалност и технология на 
изграждане и внедряване в контекста на образователната  система.

Според организацията на една образователна система ИС за управление 
може да работи на различни нива (едно или повече) – на ниво училище/
институция, на ниво регион или на национално ниво. По-долу ще 
разгледаме как изглежда ИС, предназначена за управление на училище, 
тъй като за ИС, предназначена за ниво регион или държава, следва да се 
изходи от особеностите на конкретната образователна система, докато 
по същество работните процеси в едно училище до голяма степен се 
припокриват.

Ако изходим от определението на Вишър, като се абстрахираме от 
конкретна електронна информационна технология, която е обект на 
промяна/развитие, в образователен контекст дефиницията за ИС за 
управление ще изглежда по следния начин: Съвкупност от приложения, 
които дават възможност на потребителя да въвежда, обработва, извлича 
и разпространява информацията с цел подпомагане на планирането, 
контролирането, организацията, осъществяването, анализирането,  
вземането на решения и др. дейности, свързани с управлението в дадена 
образователна институция.

В структурно отношение авторите Уайлд и Уолкър очертават следните 
елементи (модули или приложения) на една комерсиална ИС, които 
покриват основните функции на училището:
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„•    алармен мениджър; 
анализатор (осигурява статистически данни);• 
пакет за оценяване (включва подмодулите мениджър за • 
оценяване, анализатор на постижения и докладчик на оценките/
постиженията);
администратор на присъствията/посещаемостта по дни и учебни • 
предмети;
планиране на учебния план;• 
планиране на развитието на учениците и персонала (педагогическия • 
и непедагогическия);
регистър на оборудването;• 
система за управление на финансите;• 
планиране на бюджета;• 
диагностика на ключовата фаза (симулатор на решения, свързани с • 
образователната дейност от типа „ако то”);
система за фактологичен достъп (нива на достъп до лични и др. • 
данни);
мениджър на изпитите (текущи, срочни и годишни за различните • 
класове и приемни – по специалности);
мениджър на разписанието (почасово за всеки предмет; седмично • 
за всеки учител, месечно за всяко училище и годишно за цялата 
страна в съответствие с националния учебен план);
мениджър на възможностите (позволява настройка на системата и • 
добавяне на нови модули или подмодули);
регистър на личния състав (на ученици, учители и др. служители);• 
вносител на снимка (на ученици, учители и др. служители);• 
система на заявките (търсачка на данни);• 
кодекс за обучение на деца със специални потребности;• 
записи на изявите на учениците и техните академични постижения • 
(материали от типа текст, аудио и видео);
система за оценяване на прибавената стойност от обучението по • 
различните предмети;
модул за посетителска регистрация (мнения и форуми, „черна • 
кутия” на училищния живот)” [3].

Към тях можем да добавим следните модули, които също биха били 
полезни за един директор във връзка с административната му дейност:  

юридически справочник;• 
административен помощник (включва готови образци на • 
документи).

Тук следва да отбележим, че една съвременна ИС за управление на 
училище се нуждае и от непрекъснато адаптиране към променящите се 
условия както в икономиката, така и в образованието. Както в повечето 
страни по света, така и у нас образователната политика следва нуждите 
на пазарната икономика, като привнася икономически модели и стратегии 
за развитие и адаптация към пазара на труда. Те са свързани с промени в 
структурата на учебните институции и съдържанието на учебните планове 
и програми. В този смисъл ИС е необходимо да следва както структурно, 
така и функционално потребностите на образователната институция. За 
целта е подходящо да се използва модулният подход при изграждане на 
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информационните системи в образованието. Това позволява ИС да бъдат 
гъвкави, т.е. да могат да се адаптират и променят лесно към нуждите 
на дадена образователна институция. Естествено модулният подход не 
е достатъчен сам по себе си, за да се постигне универсалност на ИС - 
например за подпомагане на управлението на цяла образователна система. 
Подходяща в случая е употребата и на системния подход в комбинацията 
с модулния. Тези два подхода позволяват да се оформи единно ядро с 
наличието на задължителни модули в системата (като модул за записване 
присъствията и постиженията на учениците по всеки задължителен за 
изучаване предмет) и специфични модули за конкретна образователна 
институция (като модул за записване присъствията и постиженията на 
учениците по всеки свободноизбираем  предмет). Така се осъществява 
както децентрализация в администрирането според вида и степента на 
образователната институция, така и централизация в мониторинга на 
степента на постигнатост на държавните стандарти в съответната държава 
(за България – Държавни образователни изисквания).

3  Състояние на ИС за управление на образованието

В последното десетилетие в много държави се наблюдава развитието 
и употребата на различни ИС в образованието. В българските средни 
училища например се използва системата АдминПро, разработена по 
проект по програма ФАР – ФУСО, която представлява база от данни, 
базирана на продукти от софтуерния пакет Microsoft® Office. На сайта 
на производителя са публикувани следните модули, с които системата 
разполага:

„•    Съставяне и отпечатване на Списък-образец № 1 и експорт на 
       данните към РИО на МОМН;

Съставяне и отпечатване на протоколи;• 
Експорт на данни към софтуерния продукт за обработка на данните • 
за държавни зрелостни изпити;
Съставяне на списъци и справки по произволни критерии за • 
учениците, персонала и учебния план;
Ежемесечно изпращане на данни за здравно осигуряване на • 
учениците над 18 години към НАП;
Отпечатване на съобщения за записване, служебни бележки и • 
удостоверения;
Отпечатване на всички документи за завършен клас и степен на • 
образование и свидетелства за професионална квалификация; 
прехвърляне на данните към регистъра на дипломи за средно 
образование;
Въвеждане на допълнителни данни за контакт с родителите и • 
личните лекари на учениците;
Дефиниране на допълнителни собствени полета за данни в • 
зависимост от спецификата на училището” [1].

Ако сравним модулите на АдминПро с елементите, описани от Уолкър 
и Уайлд (от началото на 21-ви век), ще открием, че тази ИС не разполага с 
достатъчно потенциал, за да подпомогне цялостно управленските функции 
на директора.
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Модерните тенденциите в разработката на ИС за управление в обра-
зованието, както и на среди за електронно обучение, са ориентирани към 
софтуер, който може да работи върху множество платформи и е свободно 
достъпен. При разработката на системи за електронно обучение например 
е възприет стандартът SCORM (Sharable Content Object Reference Model). 
Множество от водещите съвременни информационни системи ползват 
платформата JAVA, за да могат да отговорят на изискванията за достъпност, 
мултиплатформеност (да могат да бъдат инсталирани и конфигурирани 
върху различни операционни системи) и универсалност от гледна точка на 
изискванията за съвместимост с други софтуерни продукти. 

4  Перспективи пред ИС за управление в образованието

В последните 5 години в образованието се използват най-различни по 
функционалност ИС за управление  както по отношение на функционал-
ността им, така и по отношение на техния обхват (институционални, 
регионални, национални и т.н). Бумът на нано-технологиите, увеличаването 
на изчислителната мощ на компютрите и мобилните устройства, както и 
интегрирането им в бита показва, че проблемите с достъпността до ИС са 
на път да бъдат отстранени. 

В информационното пространство навлезе терминът “Cloud Comput-
ing”, концепцията на „облака” е свързана с интегрирането на различни 
софтуерни платформи и ИС върху разнообразен хардуер, като по 
този начин се минимизират ограниченията и се улеснява достъпът до 
информация. Именно тук се разкриват нови хоризонти пред ИС като 
постоянно нарастващ технологичен ресурс и неограничени възможности 
за добавяне на нови функционалности. 

Във висшето образование в САЩ вече е факт наличието на „академичен 
облак”, анонсиран и предоставен за академичната общност от Ай Би Ем 
Корпорейшън официално на 10 февруари 2010 г.  (http://www-03.ibm.com/
press/us/en/pressrelease/29367.wss) като част от програмата  Академична 
инициатива. 
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Резюме. Настоящата статия представя експеримент за прилагане 
на проектен подход, подпомогнат от информационни технологии 
(ИТ), в обучението по информатика, профилирана подготовка, 
11 клас. В нея паралелно се разглежда работата на ученици от 
две математически гимназии по конкретен проект на тема: Оп 
Арт. Приложени са на практика идеите и изводите, формирани 
в рамките на Европейски проект Учителят новатор (I*Teach), 
за прилагане на ИТ при проектно обучение за формиране на 
нетехнически компетенции у обучаемите, свързани с очакванията 
на съвременното общество. В контекста на работа по проекта 
ИКТ се ползват в три различни направления: 1) технологии за 
програмиране – среда, платформа; 2) като допълващо средство 
за обучение и 3) за изграждане на виртуална среда за обучение и 
комуникация. Проведеният експеримент целеше да се повиши 
ефективността на собствената практика и да се  създаде модел, 
който може да се прилага многократно и занапред в обучението по 
информатика в средното училище.

Ключови думи: проектен подход, виртуална среда за обучение, 
надградени с ИТ умения 

1  Въведение

В обучението по информатика в профилирана подготовка основните усилия 
са насочени към формиране на основни знания за език  за програмиране, 
познания за основни структури от данни, алгоритмично мислене, умения 
и стил на програмиране. В практиката често се наблюдава обучение, при 
което на преден план се изнася преподаване на езиковите конструкции 
и прилагането им в еднотипни и не дотам значещи нещо за учениците 
примери. Личният опит на авторите води до заключение, че резултатът при 
прилагане на този широко използван подход е ниска мотивация и нетрайни 
знания и умения – в час учениците демонстрират нежелание за работа 
и наизустяване на учебен материал, а онези от тях, които продължават 
висшето си образование в тази област, често след това коментират, че 
уж са учили много неща в училище, но не ги помнят или не могат да ги 
прилагат. Конструкционисти по дух, решихме да променим практиката, 
като приложим кредото им, че е по-важно да програмираш, за да научиш 
нещо, отколкото да се научиш да програмираш [1]. 

1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.



          205Оп Арт или Оп-ИТ за арт-програмиране          205

Преподаватели, които са забелязали и се стремят да отстранят 
недостатъците на традиционния подход в преподаване на програмиране, 
но на университетско ниво, вече успешно прилагат проектен подход 
в обучението по Структури от данни и програмиране във факултета по 
математика и информатика на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” 
[2]. Ефективността на проектното обучение ги окуражава, но поставя пред 
тях и нови предизвикателства.

Първото от тях е как да се направи такъв дизайн на процеса на обучение, 
че едновременно да се постигат поставените основни образователни цели 
и в същото време да се увеличава мотивацията на обучаемите. 

Един от възможните подходи [2] предвижда създаване на шаблони 
на проекти, които да покриват определен материал от учебното 
съдържание. Прилагането на шаблона позволява той да бъде облечен в 
различна форма, т.е. да може да бъде създаден конкретен негов образ в 
различна сфера на приложение, например при производство на коли или 
компилатор. Обличайки модела в реалистични проекти, преподавателят 
повишава мотивацията на обучаемите, защото те виждат значимостта и 
приложимостта на полученото знание и умение.

Създаването на шаблона е дейност, с която рядко се сблъскват 
преподавателите по информатика, защото изисква много време и усилия. 
И в това отношение добрите примери [3] са изключително полезни на 
преподавателите, насочили се към прилагане на проектния подход в 
обучението по информатика. Предлаганите в [3] подходи обаче се основават 
на това, че по-голяма част от необходимия на обучаемите материал е 
вече преподаден чрез традиционна форма на обучение и използването на 
проектно обучение е разширяващо и допълващо.

Сложността на задачата пред учителя се повишава, когато той иска да 
изгради знанията и уменията в контекста на работата по проект. 

С настоящата статия ще дадем пример, в който е приложена 
методологията Учителят новатор (I*Teach) [4]. Методологията Учителят 
новатор (I*Teach) е създадена в рамките на проект [5] по програмата 
Леонардо да Винчи. Характерните є особености са следните:

От учениците се извличат интересите им.• 
Пред тях се поставят предизвикателства, които ги • зарибяват да 
участват  активно в процеса на обучение. 
Учениците работят в екип върху проект, чиито цели набелязват сами. • 
Пътят за достигането им следва сценарий (фиг. 1)• 

Фиг. 1. Един възможен I*Teach сценарий
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с набелязани междинни цели, за постигането на които учителят 
направлява учениците, следвайки своите педагогически цели както 
за определено учебно съдържание, така и за изграждане на умения за 
работа в екип, работа по проект, боравене с информация и представяне 
са преплетени в процеса на достигане на крайната цел.

2  Проектът Оп Арт: методологията I*Teach в действие 
    в училищната практика
2.1  Контекст и методи на изследването

В опит да бъде приложена методологията I*Teach в практиката от началото 
на учебната 2010/2011 година по нея работиха паралелно ученици от две 
математически гимназии. За целта в изследването бе приложен описаният 
проектно базиран подход за развиване на надградени с ИТ умения за: 
работа в екип, работа по проект, информационни умения и умения за 
представяне.

Основните цели на обучението са свързани с усвояването на синтаксис и 
семантика на програмен език, алгоритми и структури от данни. По-голяма 
част от преподавателите по информатика и програмиране виждат като 
първо и единствено направление за приложение на ИТ в такова обучение 
средите и платформите за програмиране. В контекста на описания 
експеримент ИТ са приложени в още две направления: като допълващо 
средство за обучение и за изграждане на виртуална среда за обучение и 
комуникация.

За събиране на данните в изследването е използван дневник, на базата 
на който са описани представените по-долу фази на експеримента, както 
и направените наблюдения, изводи и обобщения. Чрез неструктурирани 
интервюта е събирана и обратна връзка от обучаемите.

2.2  Методи и среда за обучение

В първото занятие и на двете групи бяха представени методите на работа: 
предоставяне на учебни ресурси – презентации по темата, бележки към 
тях, видеоматериали; поставяне и приемане на задания за самостоятелна 
работа; проучване по определени теми; разработване на проекти в екип 
и всичко това с активното използване на виртуални среди за обучение и 
комуникация.

Ответната начална реакция на учениците: Вие някаква американска 
система ли се опитвате да ни пробутвате?, бе съвсем естествена, след 
като до момента те са обучавани единствено с традиционни методи.

За ефективната организация на работата бе необходимо да си изградим 
виртуално пространство за обучение (фиг. 2). 

В едното училище проблемът беше естествено решен, тъй като там има 
инсталирана система за електронно обучение Moodle, която учениците 
вече са ползвали и познават. В другото училище се наложи изграждане 
на виртуална среда за обучение с помощта на уеб 2.0 технологии – 
Google групи за комуникация, YouTube за споделяне на видеоматериали, 
споделени документи за съвместна работа, общо интернет пространство за 
съхраняване на ресурси, електронна поща, Google формуляри за обратна 
връзка и др.
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Фиг. 2. Виртуални среди в двата паралелни експеримента

2.3  Преходът 

Първите два проекта на учениците бяха насочени към постепенна 
подготовка и навлизане в проектното обучение, както и към развиване 
на необходимите за целта умения, надградени с ИТ. Всеки един проект 
постепенно въвеждаше нови изисквания и отговорности. Докато при 
първия от учениците се очакваше основно проучване, завършващо със 
сравнителен анализ, при втория проект те трябваше да продължат и да 
разработят собствена приложна програма, моделираща математически 
обекти – геометрични фигури, рационално число и др. И двата проекта 
целяха учениците да се научат бързо да намират качествена информация, 
да подбират и използват подходящи средства за комуникация, да свикнат да 
работят в екип и да представят завършен продукт. При втория допълнително 
се стимулираше използването на нови, неучени до момента средства за 
реализацията на приложението. С цел развиване на критическото мислене 
беше въведено и изискване за оценка на останалите екипи и самооценка: 
учениците оценяваха своя и другите екипи чрез оценъчни карти, създадени 
и споделени чрез Google формуляри (фиг. 3).

Фиг. 3. Оценъчни формуляри в Google

В резултат на работата по първите два проекта се наблюдаваше повишена 
мотивация и по-отговорно отношение от страна на учениците. Далеч по-
активно ползваха предоставените им виртуални среди и комуникационни 
средства.

 
2.4  Нещо като магия

Работата по предходните два проекта осигури необходимата база и 
подготовка за работа по следващия, трети проект. Той изискваше не 
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само добро познаване на технологичната среда, но и далеч по-мащабно 
изследване.

В първата му фаза учениците (в екипи по 2-3) трябваше да направят 
интернет проучване и да представят резултата по следните теми:

Вазарели (кой, кога, какво); 1. 
Ешер (кой, кога, какво);2. 
Оп Арт (изкуство, представители, приложни изкуства);3. 
Оптическа илюзия (видове, технологии за постигане, примери).4. 

Постановката на задачата изненада учениците и последваха 
коментари:

Ама информатика ли имаме или ИТ?!• 
Ай, стига бе, госпожо, с тая мания да ни учите да се • 
представяме!
Ееее сега, това да не е урок по физика?!• 
Госпо-ожо-о-о, изтървали сте едно „П”•  (бел. Оп Арт – Поп Арт)

Не липсваха и емоционални коментари и по време на самото 
проучване:

О, аз го знам този! Холандец е! Много е як! Дай да ти покажа • 
водопада! (ентусиазирани реплики на иначе най-слабия ученик в 
класа).

Една от ученичките (състезателка по информатика), много впечатлена 
от намереното в интернет, и от факта, че преподавател по информатика се 
интересува и от изкуство, заключи: И аз почнах май да се интересувам... 

В края на представянето цареше суматоха, впечатления, недоумение 
за какво ще им трябват тези неща. Учениците все още не знаеха, че 
проучването и представянето на резултатите от него имаха за цел да ги 
въведат в тематиката, като ги подготвят за реализацията на проекта. Тогава 
беше съобщена темата на самия проект: It’s a kind of magic!

В едното училище моментално трима ученици запяха популярната 
едноименна песен, докато учениците в другото бяха доста резервирани:

Е, сега и да рисуваме остана да ни накарате• !
Формулировката на заданието за този проект, изискващ създаване 

на Оп Арт изображения със средствата на Java, вече включваше и по-
комплексни изисквания към учениците. Отново се работеше в екип от по 
2–3 ученици и се очакваше да има и собствени проучвания и принос, но 
този път по-професионални. Изискванията включваха вече и:

проучване на съществуващи модели и проекти на Java, • 
реализиращи Оп Арт изображения; • 
създаване на прототип на приложение и добавяне на • 
интерактивност;
предварително проучване и представяне на списък с допълнителни • 
възможности на езика за програмиране, от които отделните екипи 
евентуално ще имат нужда, за да реализират идеите си;
реализация на цялостен проект;• 
представяне, включващо не само демонстрация, но и анализ на • 
работата на екипа от гледна точка на собствен принос, проблеми, 
които е срещнал в процеса на работа, и по какъв начин се е 
справил.
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Екипите разполагаха с две седмици за работа по проекта и една – за 
подготовка на защитата. По време на всяко занятие представяха текущото 
състояние на проекта, както и проблемите, за чието решение смятат, че се 
нуждаят от помощта на преподавателя. По-голяма част от работата върху 
самия проект екипите извършваха извън редовните занятия, общувайки 
активно (основно чрез електронна поща) както помежду си, така и с 
преподавателя, който не само проследяваше работата по проекта, но и 
се включваше, насочвайки и подпомагайки учениците с допълнителни 
материали, идеи и възможни решения. В допълнение, всеки екип се 
стремеше и да изненада останалите екипи.

Реализацията на проекта започна с изготвяне на прототип, което 
в началото се стори лесно на учениците. Повечето избраха модел от 
интернет и решиха да го реализират. Когато обърнаха внимание на 
изискванията за надграждане чрез добавяне на интерактивност, много от 
екипите установиха, че избраният модел, макар и лесен за реализиране, не 
е удачна основа, защото не предоставя достатъчно атрактивни варианти за 
надграждане и почти никакви за добавяне на интерактивност.

Имаше и екипи, които подходиха към прототипа след анализ на 
изискванията на проекта. При тях още в самото начало се появиха 
конкретни запитвания за възможности на езика и средата за програмиране, 
прегледаха предложени от учителя средства, за да се ориентират дали им 
е по силите да ги осмислят и приложат в контекста на собствените си 
проекти, експериментираха със собствени простички примери, преди да 
се убедят, че идеята им е реализируема.

Други екипи с по-творческа нагласа се ориентираха към надграждане 
на готов модел чрез разработка на собствени Оп Арт модели, базирани 
върху основните елементи на еталона.

Този проект ангажира емоционално учениците много по-силно от 
предишните. По време на работата по заданието активно бяха включени и 
ученици, които традиционно не се хвърлят да програмират – изпълнителна 
девойка, която досега не беше поемала самостоятелно инициативата, 
сега програмираше и даваше идеи наравно с нейния съотборник – най-
добрият програмист в класа, други две ученички поради отсъствието на 
математичката в отбора чертаеха и смятаха координати при транслация и 
ротация на обекти, откривайки сами математически зависимости (фиг. 4).

Фиг. 4. Работа по заданието

Не липсваха и ученици, които не успяха да се организират добре, 
подцениха проекта и в края му започнаха да изпадат в паника, някои екипи 
се разформираха и се оформиха нови. Други ученици, с по-изследователски 
дух, посветиха повече време на проучване и докато работеха, запознаваха 
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останалите с интересни факти и постижения, свързани с темата, с учени 
като Пойа и Поанкаре. 

Като цяло двете последни фази на проекта протекоха много динамично, 
дори страстно. Въпроси и полууспешни експерименти „летяха” постоянно 
както в час, така и по електронната поща. На края работата течеше вече 
по-спокойно, виждаха се първите резултати, учениците се чувстваха далеч 
по-уверени в собствените си възможности.

Предизвикателствата за преподавателя също не бяха малко – той 
трябваше да следи паралелно мисловните нишки на всички екипи, да 
изживява успехите и проблемите им, да търси заедно с тях решения 
на понякога нови и за него въпроси. При опит на учителя да предложи 
своето виждане, за да помогне на един екип, командирът му възкликна: 
Не ми пробутвайте Вашето решение!. Екипът се чувстваше достатъчно 
зрял да реализира своя собствена идея и очакваше да бъде подкрепен от 
преподавателя, а не воден за ръка.

Представянето и защитата на проектите също бяха интригуващи. 
Оказа се, че едно занятие е крайно недостатъчно за защитата. Всички 
екипи бяха инвестирали твърде много усилия и искаха да споделят 
всичко ново, което са открили, работейки по проекта – интересни факти 
и изображения, възможности на езика за настройки на обекти, нови 
средства за взаимодействие с потребителя, начини на реализиране на 
анимация, математически функции и приложението им в проекта. Но най-
вече всички искаха да покажат крайния резултат, плод на собственото им 
въображение! 

От друга страна в качеството си на аудитория и оценители, виждайки 
атрактивни чужди проекти или ситуации, с които те самите са се 
сблъсквали в процеса на работа, учениците не спираха да задават въпроси 
на представящите, да обменят опит и идеи с тях, да се интересуват как 
точно се е получил даден ефект. Едновременно с това, старали се да 
покрият всички критерии за оценка, те оценяваха много критично. За 
всеки проект изпратиха попълнени оценъчни карти, в които не бяха 
оценили формално проектите на съучениците си, а бяха аргументирали 
всяка оценка с конкретни примери от наблюдаваната защита.

Екипи, които не се справиха навреме, или усетиха, че не са на висотата 
на останалите, помолиха за отсрочка, за да си усъвършенстват проекта, 
като сами предложиха да получат по-ниска оценка поради удълженото 
време за работа.

Други екипи изненадаха всички, като изведнъж показаха неочаквано 
атрактивни резултати, постигнати чрез изцяло самостоятелна работа 
вкъщи, докато по време на занятията не показваха с нищо, че работят 
по проекта. Някои от тях споделиха, че нарочно са пазели работата си в 
тайна, именно заради изненадата, а други – че някак си не е прието да се 
работи в час по информатика!

При всички случаи дискусиите и в двете училища продължаваха и след 
края на занятията. Представянето и защитата преминаха с много емоции, 
ангажираност от страна на учениците, обмяна на идеи и проекти. Някои 
екипи решиха да си доразвият проектите, въпреки че вече бяха получили 
отличните си оценки.

И в двете училища всички проекти (фиг. 5) бяха публикувани чрез 
средата за виртуално обучение, за да са достъпни за всички, а в едното 
директорката предложи да ги публикуват и на сайта му.
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2.5  Изводи

Работата върху проекта Оп Арт (като вид магия) не беше просто опит за 
Арт програмиране, а наистина изкуство за учене и обучение по Обектно 
Програмиране с помощта на Информационните технологии на века, в 
който живеем и без които този експеримент нямаше да бъде възможен. 
Беше истинско предизвикателство с реални, трайни и видими, включително 
пред обществото резултати както за учениците, така и за учителите. 

Споделяйки опита си и процеса на работата ни в този конкретен 
експеримент, бихме желали да отбележим, че както методите, така и 
подбраните, макар и различни ИКТ, изиграха важна роля за крайните 
резултати. Но в същото време сме с пълното съзнание, че това, което 
реално би могло да се случи във всеки конкретен клас, зависи в голяма 
степен от желанието, ентусиазма и уменията на конкретния учител. 

Проектирането  и ръководството обаче на такъв тип обучение не са 
никак лесна задача: много са трудоемки и времеемки за учителя, но пък 
резултатът наистина си заслужава усилията.

3  Заключение

Обучението на 21. век извежда на преден план не тясно предметните цели. 
Уменията за решаване на проблеми: отворени въпроси, на които се търси 
решение, и то оригинално, новаторско, иновативно, каквото изисква всеки 
работодател, могат да бъдат изградени само ако обучението не се свежда 
само до второ, най-много трето ниво от таксономията на Блум [6], а ако 
поставя истински предизвикателства през обучаемите и ги подпомага да 
се справят с тях. При достигане на целта си във всеки конкретен проект 
обучаемите получават не само конкретните предметни знания. А за дизайн 
на такова обучение от преподавателите вече се изисква да си поставят 
далеч по-комплексни цели, излизащи извън тясната предметна област и 
формиращи интердисциплинарни, личностни и общозначими цели. За тях 
проектното обучение с интегрирани като неразделна част от обучението 
ИТ, подпомагащи изграждането на умения за комуникация, работа в екип, 
работа по проект и боравене с информация, стават необходимост.
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Резюме. ROOT е обектно-ориентирана програма за анализ и 
визуализация на данни. Средата е специално разработена за 
учените от областта на физиката на високите енергии. Основните 
функционалности на ROOT са обработката и анализът на данни, 
получени като резултат от физични експерименти. Средата е 
платформено независима и разработена на базата на езиците C 
и C++. Използването на средата предполага и добро познание на 
тези езици. Съществуването на уеб услуги за основните ROOT 
функционалности предоставя възможност за изграждане на 
ориентиран към потребителя уеб-базиран интерфейс за достъп до 
тази функционалност. Предимствата на един такъв уеб интерфейс 
са скриване на сложността от писане на програмен C/C++ код за 
използване на средата, както и достъпът до средата независимо 
от операционна система, език или платформа. Цел на настоящата 
статия е да представи разработен и внедрен уеб-базиран интерфейс 
за достъп до ROOT.

Ключови думи: ROOT, LHCB, Грид, SOA 

1  Въведение

Физика на елементарните частици е дял от физиката, занимаващ се с 
градивните елементи на материята и взаимодействията помежду им. 
Нарича се още физика на високите енергии, защото учените използват 
високо енергийни ускорители за изучаване на частиците. Пример за такива 
ускорители са LHC и SPS.

The Large Hadron Collider (LHC) [1] е най-големият и мощен ускорител 
на частици в света, който се намира в Европейския център за ядрени 
изследвания (CERN). Той е предназначен за ускоряване на протони и тежки 
йони. При работа на ускорителя се генерират годишно данни от порядъка 
на 10 пета байта информация. Тези данни се достъпват и анализират от 
хиляди учени – физици по света. 

The Super Proton Synchrotron (SPS) [2] е вторият по големина ускорител 
в CERN. Той ускорява протони, като също така извършва предварително 
ускоряване на частиците за сблъсък на снопове в LHC. Учени използват 
SPS, за да проучат вътрешната структура на протоните, да измерват 
разпада на частици, да изследват въпросите, свързани с преимуществото 
на материята над антиматерията.
1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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Във връзка с тези съоръжения са разработени експерименти, като всеки 
от тях изследва различни физични задачи. Част от тези експерименти са:

ALICE [3] (A Large Ion Collider Experiment) изучава физиката на • 
силно ядрено взаимодействие при екстремални плътности, при 
което се очаква формиране на ново състояние на материята – кварк-
глюонна плазма;
ATLAS [4] (A Toroidal LHC ApparatuS) изучава структурата на • 
материята и основните сили, които формират Вселената;
CMS [5] (Compact Muon Solenoid) изследва съществуването на • 
бозона на Хигс и доказателство за супер симетрията.

В резултат на сблъсъка на високо енергийните снопове от протони 
или тежки йони се генерират „събитията”. Те подлежат на интензивни 
симулационни изследвания и статистически анализи. За обработката 
и съхраняването на генерираните данни учените използват Грид 
инфраструктура и специално разработената за целта среда g-Lite [6]. 
За анализ и визуализация на данни обаче учените използват специални 
програми. Такива програми например са ROOT [7] и PAW [8].

Средата ROOT е създаден през 1994 година. Първоначалната идея на 
създателите на ROOT е била да използват езика C++ за решаването на 
класове от реални физични задачи. До този момент това е ставало с езика 
ФОРТРАН. Впоследствие през годините към средата ROOT са добавяни и 
допълнителни пакети и към момента ROOT е една богата на библиотеки 
система за анализ и визуализация на данни. Първата версия на софтуера е 
публикувана през 1995.

В основата си ROOT е обектно-ориентирана среда, която предоставя 
специализирани пакети и готови C++ класове. Данните се съхраняват 
като обекти, например хистограми или дървовидни структури. Използват 
се специални методи за достъп до атрибутите на обектите. В ROOT се 
използва специализиран език CINT. Езикът представлява интерпретатор 
на C++, като включва и някои допълнения. Интерпретаторът е вграден в 
средата.

Графичните възможности на средата варират от 2D обекти – линии, 
правоъгълници до 3D обекти. Основни предимства на средата са 
възможностите за работа с функции и хистограми. Предоставят се класове 
за работа с 1-D (едно размерни), 2-D (две размерни), 3-D (три размерни) 
хистограми. Друга възможност на ROOT е приближение на данните от 
хистограма до дадена крива (Гаусова, полином от първа степен, полином 
от втора степен, експонента и др.). За всеки един от ROOT обектите 
съществува метод за изчертаване. В ROOT почти всички обекти наследяват 
базовия клас TObject. Този клас има виртуален метод за изчертаване на 
обект. Така всеки обект може да бъде изчертан. 

Освен графичните възможности средата предоставя и библиотеки с 
математически и статистични методи. Пакети от числената линейна алгебра 
с функции за решаване на системи алгебрични уравнения и намиране на 
собствени стойности. Друг също така често използван от потребителите 
пакет e PROOF [9]. Пакетът e разширение на средата, което позволява 
паралелна обработка на данни на клъстер от компютри. Работи с колекции 
от дървовидни структури, в които се съхраняват анализираните данни. 
Използва се предимно от учените, работещи по експеримента ALICE.
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Системата е платформено независима и поддържа операционни 
системи Linux, OpenSolaris, Mac OS X и Windows (Vista, XP, NT, 2000). 
Също така има възможност за разширяване на предоставената от средата 
функционалност чрез динамични библиотеки.

2  Средата ROOT

На фиг. 1 е показан началният прозорец на средата. Както споменахме, 
средата използва специален език CINT, който интерпретира командите, 
въведени от потребителя. На фигурата по-долу (фиг. 1) са показани и 
примерни команди за създаване на нов обект – хистограма и запълването 
на този обект с данни. Най-често потребителят разработва C++ файл, 
наречен макрос, в който има описани подобни команди. В този файл, 
потребителят използва готовите C++ класове, дефинирани в средата 
ROOT, и на база на тях създава обекти и използва методи за работа с 
тези обекти. Веднъж създаден, макросът се зарежда в ROOT средата и 
бива интерпретиран. Средата ROOT не предоставя текстови редактор, в 
който да бъдат създавани макроси. Потребителят използва стандартните 
текстови редактори за изготвяне на C++ файла.

Фиг. 1. Сесия на ROOT

Средата се използва предимно от учени физици в областта на физиката 
на високите енергии и най-вече от учените физици в CERN. Софтуерът 
се използва за представяне на стандартен входен и изходен формат на 
данните за задачи, които впоследствие се изпълняват в Грид среда. Средата 
ROOT се използва и от учени в областта на ядрената физика, медицината 
и астрономията за симулиране на физични процеси. 

В Софийския университет средата се използва от учени, докторанти 
и студенти – бакалаври и магистри към катедра „Атомна физика” на 
Физическия факултет. Учени и докторанти от университета са участници 
в експериментите CMS и NA62. Студентите – бакалаври и магистри, от 
своя страна, използват ROOT в изготвянето на дипломни работи и курсови 
проекти. 

Безспорно е, че ROOT предоставя незаменима функционалност за 
анализ и визуализация на данни. Но нейното използване предполага добро 
познание на езика C++, както и добри познания по основни курсове по 
програмиране като обектно-ориентирано програмиране и структури от 
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данни. Често пъти на учените физици им се налага да бъдат и програмисти, 
за да могат да извършат анализа на данни, който им е необходим. Това 
също е недостатък, защото е свързано със загуба на време и нерви, докато 
ученият навлезе в детайли на основните C++ команди, които ще са му 
необходими. Трябва да отбележим и фактът, че настоящите студенти по 
физика все по рядко се интересуват от програмната част на изследването си 
и даже често пъти с нежелание подхождат към задачи, в които трябва да се 
програмира. От тези наблюдения може да заключим, че създаването на уеб-
базиран интерфейс за достъп до ROOT е необходимост. Съществуването 
на такъв интерфейс ще улесни потребителите, най-вече ново навлизащите 
студенти и докторанти, и ще им предостави възможност да акцентират 
върху анализа на самите данни, не и върху кодирането на макроси за 
анализа на тези данни.

3  Уеб услуги за ROOT

За решаване на поставената задача бяха разработени уеб услуги [10] за 
малка част от функциите, които ROOT средата предоставя. Това са и най-
често използваните  класове за 1-D хистограми и функции. Услугите са 
разработени по стандартите на ориентирана към услуги архитектура [11]. 
Предимствата на такива услуги са, че лесно могат да бъдат внедрени в 
други приложения. Притежават слаба свързаност, т.е. логиката на услугата 
може да бъде променяна, без това да се отрази на останалите услуги. 
Също важно предимство е и предоставянето на стандартен механизъм 
за откриване на тези услуги, базиран на публикуването на услугите в 
публичен регистър. Услугите са представени в Таблица 1.

Таблица 1. Уеб услуги за ROOT

Име на услугата EPR на услугата

RootDownloads http://myproxy.grid.uni-sofia.bg:8080/heph/services/RootDownloads

RootHistogram1D http://myproxy.grid.uni-sofia.bg:8080/heph/services/RootHistogram1D

RootFunction1D http://myproxy.grid.uni-sofia.bg:8080/heph/services/RootFunction1D

RootHistogram1D услугата предоставя, следната функционалност:
drawHistogramRandom – изчертаване на произволна хистограма по • 
зададени интервал и случайно число;
drawHistogramFromFunction – изчертаване на хистограма по • 
зададена функция в даден интервал;
drawHistogramFromDataFile – изчертаване на хистограма по • 
зададени данни
drawFittedHistogram – приближаване на хистограма;• 
drawStackedHistograms – изчертаване на две хистограми на една • 
графика.

RootFunction1D услугата предоставя, следната функционалност:
drawGaus – за изчертаване на Гаусова функция;• 
drawLog – изчертаване на функцията LOG;• 
drawLog10 – изчертаване на функцията LOG10;• 
drawFunction – изчертаване на произволна функция;• 
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drawExpo – изчертаване на експонента;• 
evalFunction – изчисляване на функцията в дадена точка;• 
drawSin – изчертаване на функцията SIN;• 
drawCos – изчертаване на функцията COS.• 

RootDownloads услугата предоставя следната функционалност:
getRootFileURL – по зададен URL от приложението се извлича URL • 
на ROOT файла;
getCFileURL – по зададен URL от приложението се извлича URL • 
на C макрос файла;
downloadCFileByURL – по зададен URL от приложението се • 
извлича C макрос файла като текст.

За разработката на услугите са използвани Eclipse, JDK1.6 и Axis 2. 
Други подобни разработки, свързани с ROOT, са описани в [12] и [13]. 
Основната разлика, от предложените услуги е, че в тези приложения 
акцентът е в интеграцията на средата ROOT с Грид инфраструктурата, а 
не върху представяне на функционалността на средата ROOT във вид на 
услуги.

4  Уеб-базиран потребителски интерфейс

На база създадените услуги беше реализиран уеб интерфейс. Приложението 
е внедрено на Tomcat сървър и достъпно на адрес http://ui001.grid.uni-sofia.
bg:8080/na62.

Приложението е с изключително опростен и изчистен интерфейс. 
При реализацията са следвани приоритети като лесна използваемост и 
навигация. На  Фиг. 2 е показана заглавната страница. Потребителят има 
избор (за момента) между работа с хистограми (избор – 1) и работа с 
функции (избор – 2).

Фиг. 2. Начална страница на приложението

Фиг. 3. Функционален панел и панел за въвеждане на данни
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Интерфейсът се състои от три панела: функционален панел, панел за 
въвеждане на данни и панел за показване на резултата. Във функционалния 
панел има препратка (избор 1, от фигурата) към началото на уеб интерфейса, 
също така са изброени и възможните операции за работа с хистограми. Те са:

Изчертаване на произволна хистограма с генерирани стойности;• 
Изчертаване на хистограма по функция;• 
Изчертаване на хистограма по файл с данни;• 
Изчертаване  на приближение на хистограма;• 
Изчертаване на две хистограми на една графика.• 

На фиг. 4 и фиг. 5 са демонстрирани две от тези операции.

Фиг. 4. Изчертаване на произволна хистограма с генерирани стойности

Фиг. 5. Изчертаване на две хистограми на една графика

Панелът за показване на резултата е показан на фиг. 6.

Фиг. 6. Панел за показване на резултата
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Важно е да отбележим, че потребителят има възможност да изтегли 
генерирани файлове на изчертаната от него хистограма в ROOT формат (избор 
3) и в C++ формат (избор 4). Начертаната хистограма може да бъде свалена и 
като картинка (избор 5).

Специфика на представения интерфейс е, че за повече от операциите върху 
функции и хистограми входните данни могат да бъдат само изчертани от 
приложението хистограми. Това налага и някои ограничения, за момента при 
използването на интерфейса, а именно предоставените операции са възможно 
само за хистограми и функции създадени през уеб интерфейса. Предстоят 
разширения и подобрения на съществуващата функционалност. Към 
момента се обмисля добавянето на нова функционалност, която да позволява 
обработката на файлове, зададени в ROOT формат. За такива данни могат да 
бъдат извършвани следните действия:

Изчертаване на две хистограми на една графика от два различни • 
дървовидни обекта на ROOT файлове;
Добавяне на легенда към хистограма;• 
Преименуване на хистограма в дървовиден обект;• 
Промяна на цветовете за съществуваща хистограма.• 

Представените нови допълнения бяха изискани от студентите и докторан-
тите от катедра „Атомна физика” като необходими в процеса на работата им 
със средата ROOT. Тази функционалност ще спомогне бързодействието на 
работата им по експериментите CMS и NA62.

5  Заключение

В заключение може да отбележим, че внедреният уеб интерфейс предоставя 
една добра възможност за запознаване със средата ROOT за студенти и 
докторанти. Нещо повече, в процеса на обучение представеният уеб интерфейс 
може да бъде използван от студенти за анализ на данни от измервателна 
апаратура по време на семинарни и практически занятия. Предимството на 
използването на уеб интерфейса е, че студентите ще акцентират върху анализа 
на самите данни, не и върху писането на програмен C++ код. Самият уеб 
интерфейс предоставя възможности за генериране на ROOT и C++ файлове 
по начертана от потребителя хистограма – предимство, което може да бъде 
използвано в процеса на обучение.
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1  Въведение

Много водещи университети, училищата и водещите фирми разработиха 
собствени модели за електронно и дистанционно обучение, използващо 
постиженията на информационните и комуникационните  технологии.  
Обикновено моделите се реализират с помощта на фирмени продукти 
(напр. Microsoft Class Server [1], IBM [2], HP [3]) или системи с отворен 
код (една от масово използваните е Moodle [4]). Някои университети 
разработват собствени средства. Междувременно възникнаха стандарти, 
обхващащи различни аспекти на образователния процес, като напр. ADL 
[5], инициативата за стандартизация и модернизация на обучението и един 
от най-интересните нейни стандарти Sharable Content Object Reference Mod-
el 2004 (SCORM 2004) [6]. Тези тенденции се наблюдават и в българските 
университети и средни училища, където основно се използват системи 
с отворен код (предимно Moodle) или фирмени образователни сървъри 
(напр. Class Server на Microsoft).  В някои университети се използват 
собствени системи (напр. ARCADE [7] в Софийския университет, eS-
chool [8] във Варненския свободен университет, PeU в Пловдивския 
университет [9], Flame [10] в Националната военна академия). Една добра 
среда за електронно обучение в средното училище е представена в [11]. 
В последните години, заедно с отделните средства и среди в различни 
университети се изграждат специализирани инфраструктури, познати като 
виртуални катедри, факултети и университети. Добър пример за такава  
инфраструктура в България е Центърът за електронно и дистанционно 
обучение на СУ [12]. 
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Следвайки визията на ADL, във Факултета по математика и информатика 
на Пловдивския университет се изгражда Разпределен център за електронно 
обучение (DeLC) [13] с две основни цели – разработване на обща концепция 
за поддържане на електронни и дистанционни форми на обучение и 
реализиране на прототип на виртуална интерактивна и проактивна среда 
за персонализирана доставка на електронни образователни услуги и 
електронно съдържание от всяко място и по всяко време. Интерактивността 
подобрява използваемостта на средата, като доставя диалогови форми за 
взаимодействие между средата и потребителите. Посредством обратна 
връзка интерактивната среда позволява на студентите да експериментират 
с различни концепции, теоретични модели и подходи. Персонализацията 
способства за ефективно използване на информационните ресурси в 
зависимост от индивидуалната квалификация, способности, желания и 
интереси на обучаемите. Проактивността подобрява използваемостта 
и дружелюбността към потребителите. Така напр. в определени случаи 
средата може да взема самостоятелни решения „от името на студента”. 

В публикацията представяме инфраструктурата и актуалното състояние 
на центъра. Във втория раздел е дадена общата инфраструктура на DeLC. 
В третия раздел представяме образователния портал DeLC. В четвърти 
раздел се дискутират някои идеи за изграждане на разширена архитектура 
на портала.

2  Разпределен център за електронно обучение (DeLC)

От концептуална гледна точка DeLC е отворена мрежова инфраструктура, 
където отделните възли (наречени „образователни”) са интелигентни 
хранилища за доставка на електронни образователни услуги и електронно 
учебно съдържание (Фиг.1.). Възлите моделират реални образователни 
единици (лаборатории, катедри, факултети, колежи или университети), 
предлагащи пълен или частичен цикъл на обучение. Те могат да оперират 
като самостоятелни (наричаме ги базови, понеже са основните доставчици 
на услуги и съдържание), помощни или специализирани (доставят 
помощни или специализирани средства за базовите, като обикновено 
са прозрачни за потребителите) и клъстери (при комплексните услуги 
отделните възли могат да се интегрират динамично, създавайки виртуални 
структури). Друга характеристика на възлите е видът на достъп до услугите 
и съдържанието; различаваме два вида възли – с фиксиран и мобилен 
достъп. В [13, 14] инфраструктурата на DeLC е представена детайлно. 

EPB  е възел с фиксиран достъп, в който е реализиран образователен 
портал на СОУ „Хр. Смирненски”, гр. Брезово [15]. Порталът се използва 
за подпомагане различни форми на обучение: като допълнително 
дидактическо средство при класическата дневна форма на обучение, при 
дистанционно и самостоятелно обучение на ученици със специфични 
образователни потребности, за подпомагане на учениците при 
самостоятелното усвояване на учебния материал по различни учебни 
дисциплини. Учебният материал се разработва в съответствие със 
стандарта SCORM 2004. Поддържат се електронни пакети по различни 
учебните предмети (напр. „География на България”, „Български език”, 
„Дискретна математика”, „Български фолклор”, „История”). Освен това 
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порталът предоставя допълнителни услуги, като напр. специализиран 
портал за зрелостници, виртуален пътеводител из древния свят,  географски 
справочник, тракийска цивилизация, фолклорни области в България, 
ромски традиции и фолклор, обучение посредством игри. Порталът 
участва в многобройни международни и национални проекти.

Фиг. 1. Mрежови модел на DeLC

Клъстерът DeTC [16] е отворена инфраструктура, която предлага 
услуги за електронно тестване, локализирани върху различни възли, 
с възможност за частична и автоматично контролирана интеграция, в 
рамките на предварително дефинирани виртуални структури. DeTC може 
да се разглежда като един нов подход за мрежово базирано електронно 
тестване, където взаимодействат физически разпределени интерактивни 
и кооперативни единици, помощни средства, обучаеми, обучаващи и 
администратори.

Възелът IS предоставя архитектура за ефективен мобилен достъп до 
услуги и информационни ресурси посредством интелигентни безжични 
точки на достъп (наричани Information Stations – ISs), разположени около 
сградата на университета. Системната архитектура се състои от три слоя. 
Първият слой обхваща мобилни устройства на потребителите, снабдени 
с персонални асистенти (реализирани като интелигентни агенти) за 
осъществяване  взаимодействие със средата. Вторият слой се състои от 
ISs, доставящи локални услуги на намиращите се в обсега им мобилните 
устройства (Bluetooth и WiFi). При необходимост от глобална услуга една 
IS става посредник между мобилното устройство и InfoStation Center 
(ISC). Третият слой е самият ISC, доставящ поделяеми глобални услуги 
и електронно съдържание. Освен това ISC синхронизира работата на 
отделните ISs. IS възелът е представен детайлно в различни публикации 
(напр. [17,18]).

ST е специализиран възел за подпомагане обучението по дисциплината 
„Софтуерни технологии”. Основните услуги и учебно съдържание 
по дисциплината се предоставят от портала. Този възел доставя само 
допълнителни специализирани средства, като напр. Refactoring Agent, 
подпомагащ обучението на студентите за прилагане на рефакторинг 
методи [19], eLSE – симулационна среда за моделиране процеси от 
софтуерното инженерство, специализиран англо-български речник по 
софтуерни технологии.

CADeLC (Creativity Assitant) е специализиран възел за изучаване и 
идентифициране на креативното мислене и действие на обучаемите. 
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Възелът е  адаптация на средата Creativity Assistant, разработена в Де 
Монтфорт университета, Лестър [20]. CADeLC [21] е програмна среда за 
събиране и съхраняване информация за настроенията и действията на 
обучаемите в процеса на усвояване и прилагане на знания. Събраните 
данни се представят в структури, наречени „карти на креативност” (Cre-
ativity Maps). Разработва се концепция за откриване и използване на 
подходящи анализатори на картите на креативността.

3  Образователен портал DeLC

Ядрото на разпределения център за електронно обучение е образователният 
портал DeLC [22], изграждан като интерактивна и проактивна среда за 
персонализирана доставка на образователни услуги и учебно съдържание. 
Такава среда може да бъде изградена основно посредством подходящи 
архитектурни решения за създаване на контексно-зависима и адаптивна 
архитектура, като използваните в средата:

Агентно- и сървисно-ориентирана архитектура.• 
Архитектура, поддържаща представяне и обработка на електронно • 
съдържание в съответствие със стандарта SCORM 2004.
Архитектура, използваща различни типове информационни • 
обекти с ясно разграничаване на съдържание (данни) и описание 
(метаданни).
Архитектура, използваща богата профилна информация.• 
Архитектура, използваща интелигентни компоненти (агенти).• 

Електронното съдържание се съхранява като дигитални хранилища 
(библиотеки). В сегашната версия на портала са реализирани следните 
дигитални библиотеки (DiLibs): DiLib „Електронни лекционни курсове”, 
DiLib „Изпитни въпроси”, DiLib „Еталони на електронни тестове”, DiLib 
„Курсови проекти”, DiLib „Дипломни работи”.

Освен библиотеките порталът предоставя различни образователни услуги. 
В зависимост от предназначението те са обединени в три големи групи: 

Услуги за подготовка, организация и планиране на образователния • 
процес. 
Услуги, директно поддържащи образователния процес – в тази • 
група се причисляват услуги като електронни лекции, електронно 
тестване, online и offline консултации. 
Услуги за протоколиране и документиране на образователния • 
процес – тези услуги поддържат автоматично генериране на 
документите, протоколиращи образователния процес, като напр. 
изпитни протоколи, студентски книжки, лични бележници на 
преподаватели и архив. 

В зависимост от субекта услугите са групирани в три категории:
Услуги за обучаеми – предназначени са предимно за студентите, • 
използващи портала. Те включват услуги за достъп до 
предварително създадено електронно съдържание, за полагане 
на електронни тестове по изучаваните дисциплини, за преглед на 
индивидуалните студентски книжки, за работа с индивидуалните 
планове и календари. 
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Услуги за преподаватели – обикновено това са различни редактори • 
за работа с дигиталните библиотеки. Посредством тези услуги 
преподавателите могат да създават хранилища от тестови въпроси, 
които впоследствие могат да използват за специфициране на еталони 
за електронни тестове. Други услуги подпомагат преподавателите 
при оценяване на тестовете и изготвяне на необходимите статистики 
(Фиг. 2.), автоматично генериране на изпитни протоколи и нанасяне 
на оценките в студентските книжки. 
Услуги за администратори – предназначени са за управление, • 
конфигуриране и планиране на образователния процес. 
Администраторите отговарят за задаване на потребителски роли, 
права за достъп до електронното съдържание и услугите. 

Осигуряването на интерактивност, персонализация и проактивност 
може да бъде извършено от различни гледни точки. Основно за 
интерактивността е възможността за поддържане на обратна връзка и 
диалог с потребителите. Концепцията за персонална доставка на услуги и 
електронно съдържание се изгражда на отделни нива.

Фиг. 2. Статистики за проведени тестове

Първото ниво включва подготовка на класификационна схема на 
потенциалните потребители на портала (Фиг. 3.). Схемата се подготвя от 
администраторите на портала, като се специфицират:

Роли – използват се за определяне правата в портала, в организацията • 
или в общността. Членове на една роля могат да бъдат потребители, 
потребителски групи, общности или организации.
Организации – това се йерархии от потребители. Съществува • 
специален тип организация, наречена „локация”, която дефинира 
обичайното местонахождение на потребителите.
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Общности – това са групи потребители с общи интереси. • 
Съществуват три типа общности: отворени, ограничени и скрити.

Потребителите могат да бъдат обединени в потребителски групи и могат 
да принадлежат към една или повече организации. Организациите могат 
да бъдат групирани в йерархии. Потребителите, групите и организациите 
с общи интереси принадлежат към една общност.

Фиг. 3. Класификационна схема на потребителите

Роли в организацията

Роли в общността

Страници

Страници

Група потребители
Потребители

Организации

Общности

Роли

Второто ниво на персонализацията е поддръжка и управление на 
„хранилище на потребителски профили”. При регистрацията на всеки нов 
потребител автоматично се генерира потребителски профил. Необходимата 
информацията се извлича от университетската база данни на студентите. В 
съответствие с профила потребителят се класифицира и му се присвояват 
съответните права за използване на портала. Профилите могат да бъдат 
актуализирани, разширявани или изтривани статично (с помощта на 
специализиран редактор) или динамично (с помощта на специализиран 
оперативен асистент).

Третото ниво на персонализацията се поддържа при предоставяне на 
електронни услуги. Ще посочим три примера – електронно тестване, 
индивидуални календари и електронна студентска книжка. Електронното 
изпитване е индивидуално – по време на изпита за всеки студент услугата 
генерира персонален тест, използвайки предоставен от преподавателя 
еталон. Всеки потребител на портала може да използва индивидуален 
календар, както и свързана с него персонална система за предупреждения 
и напомняния. В зависимост от курса и специалността услугата включва 
автоматично в календара съответната учебна програма. За студентите, 
работещи с портала, се генерират индивидуални студентски книжки, 
където след оценяването на електронните тестове автоматично се записват 
получените оценки. Преподавателите могат също да нанасят „ръчно” (чрез 
специализиран редактор) оценки и коментари към тях в книжките. 

Разработва се концепция за включване на нови нива на персонализация, 
използвайки  разширени потребителски модели, модели на изучаваните 
дисциплини и педагогически модели.
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4  Разширена архитектура на портала

Представеният в предишната точка портал предоставя средства за 
изграждане на интерактивна среда за персонализирана доставка на 
образователни услуги и електронно съдържание. Същевременно се 
търсят нови подходи за усилване ефекта от тези свойства. В тази точка ще 
разгледаме накратко някои от идеите ни за осигуряване на проактивност 
на средата за електронно обучение. 

Проактивност означава средата да може да оперира „от името на 
потребителя” и да се „самоактивира”, когато „прецени”, че е необходима 
нейната намеса. За целта разработваме нова, разширена архитектурата 
на портала, в която ще бъдат разработени интелигентни компоненти 
(агенти), наречени „асистенти”. Асистентите няма да бъдат интегрирани в 
съществуващата портална архитектура, а ще „населяват” новоизграждащ 
се агентно-ориентиран  сървър (AV – Фиг. 1). При необходимост порталът  
може да се обърне към  асистентите за помощ и обратно – когато един 
асистент прецени, че трябва да се извърши определено действие, ще търси 
връзка с портала. 

Планираме разработването на два типа асистенти. Персонални 
асистенти,  видими за потребителя интелигентни агенти, които ще могат 
да оказват индивидуална помощ на потребителите при използването на 
средата за електронно обучение. Оперативни асистенти, невидими за 
потребителя, които са в състояние да взаимодействат с услугите и да 
оказват специализирана помощ при решаване на специфичен проблем.    

Освен доставяне на проактивност, асистентите ще подобрят 
интерактивността и персонализацията на доставката на електронни услуги 
и електронно съдържание.

 
5  Заключение

  
Двата образователни портала (EPDeLC и EPB) и клъстерът за електронно 
тестване (DeTC) се използват в реален образователен процес. Възелът за 
доставка на мобилни услуги (IS), специализираните възли (ST и CADeLC) 
и помощният възел AV са в процес на изграждане.
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Abstract. The paper presents a technological framework for vocational 
education which was partially developed in the SDI-EDU project. This 
project is aimed on creating of online educational platform for spatial 
planners, architects etc. but the described principles can be also used in 
other domains of vocational education. The paper gives an overview of 
two main parts of our educational platform – GeoPortal4everybody and 
BizBiz tools. The first one serves as a technological background offering 
mainly sharing of distributed educational courses and materials and the 
second tool is used as a modern way for online courses.

Keywords: educational technology, data management, videoconferencing, 
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1  Introduction

Due to the INSPIRE Directive [1] and its implementation each European Union 
member state has to transpose the INSPIRE Directive into its national legisla-
tion and to develop the interoperable services allowing the management and 
sharing of spatial data. There will be also requirements on spatial planning to 
accept the implementation rules of INSPIRE Directive. For two years, the SDI-
EDU project [2] (full name SDI-EDU for regional and urban planning) sup-
ports training of responsible people to set up and use some of these services ac-
cording to the specific problems of the EU regions on local and regional level. 
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Thus the project will let the regions participate actively in the implementation 
of the INSPIRE Directive. A crucial question in implementation of INSPIRE 
directive is knowledge of people who are responsible for this task. There is the 
strong demand on creation of European educational portal for spatial planning 
which will enable vocational education in a modern way. The rest of the paper 
is structured as follows. The chapter 2 gives basic information about the SDI-
EDU project. Chapter 3 introduces the proposed and implemented platform for 
vocational e-learning. Chapters 4 and 5 contains detail information about two 
main parts of the platform – GeoPortal4everybody and BizBiz. Conclusions are 
given in chapter 6.

2  SDI-EDU project

The SDI-EDU project belongs to the framework of the Leonardo da Vinci Life-
long Learning Programme. In particular it is a multilateral project – transfer of 
innovations. The SDI-EDU project started on October 1st, 2009 and its duration 
is 24 months. The keywords for the presented project are ‘SDI’ as Spatial Data 
Infrastructure and ‘EDU’ as an Education.

The European regions, provinces and municipalities will use the results of 
SDI-EDU to promote their cultural and socio-economic heritage and to find the 
Spatial Data Infrastructure useful to the regular management of their territories. 
The extent of the SDI-EDU project consortium proves the utility and it will 
certainly lead to a larger dissemination of its results in all Member States. The 
SDI-EDU geoportal will become the bridge joining all European portals with 
the ambition to exchange the knowledge between all the regional identities. To 
attain the SDI-EDU objectives all participating regions will acquire an equal 
level of understanding, skills and use of spatial data infrastructures. They will 
be able to implement particular and specific applications for the area of their 
interest with respecting the INSPIRE Directive which is currently in the imple-
mentation phase.

 

3  Platform for Vocational E-learning

The SDI-EDU platform for vocational e-learning is designed and implemented 
as a virtual database based on social networks principles of the GeoPortal4ev-
erybody and principle of web services using URM (Dzerve et al. 2010). It inte-
grates different technologies like GIS, e-learning, multimedia, and virtual real-
ity. Important part is integration of social networking tools. These services are 
not implemented on SDI-EDU portal directly but are implemented as virtual 
services on different places in Europe. The access is guaranteed through a sin-
gle access point at http://portal.sdi-edu.zcu.cz. Single access point is based on 
GeoPortal4everybody bus component and SimpleCMS Social Network Con-
tent Manager. Bus includes single authorization and interconnection of compo-
nents as illustrated on figure 1.
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Fig. 1. Authorization module supports authorization into all components of the educational 
platform except BizBiz.

The tools implemented in the training platform for education are as follows:  
SimpleCMS tools • 
Uniform Resource Management • 
BizBiz. • 

As external applications could be used by different desktop GIS tools, main 
support in education will be for Janitor and Topol, but these tools are not direct 
part of solution, they are more related to educational content. The portal is im-
plemented with initial menu and content, all could be later updated by project 
team. Selected part will be also possible modified by external users.

Fig. 2. BizBiz as a part of educational platform.
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4  GeoPortal4everybody

With our concept used in the SDI-EDU project we prefer system of distributed 
data sources, where every provider could decide about accessibility of his data 
against concept of cloud computing, where one organisation is managing all in-
formation. The idea is not against outsourcing of data or services or using of ex-
ternal services, but to have control about data from the side of data holders. For 
implementation of this concept, we suggest ideas of Geoportal4everybody.

GeoPortal4Everybody is a concept, which is based on the next principles [3]:
Independent components• 
Composition according to user requirements• 
Based on SOA• 
Possibility to integrate with other resources• 
Maximum openness • 
Open Source• 
Open Standards• 
Extension to non-GIS community• 
Open Search• 
Administration of other (non-spatial) data sources• 

4.1  SimpleCMS Content Management System

System SimpleCMS Content management system is focused on usability and 
simplicity for end users on their mind [4]. Main advantage in comparison with 
other CMS systems is simple approach for solving complex tasks, where on 
the code side the clarity and security of the implementation is the main target. 
The using of SimpleCMS Content Management allows exploiting the potential 
coming from social networks. 

4.2  Uniform Resource Manager

Uniform Resource Management provides a framework in which communities 
can share information and knowledge through their description, which is easy 
understandable inside of the community [4]. In order to effectively share infor-
mation and knowledge, there is a standardized schema, which supports uniform 
description of information and knowledge including common vocabularies. A 
schema defines the meaning, characteristics, and relationships of a set of proper-
ties, and this may include constraints on potential values and the inheritance of 
properties from other schemas. The schema specification language is a declara-
tive representation language influenced by ideas from knowledge representa-
tion (e.g. semantic nets, frames, predicate logic) as well as database schema 
specification languages and graphic data models. The context characterizes any 
information, knowledge and observation. Context strongly influences the way 
how the information will be used. There exist different definitions of context. 
The important issues for the context are: 

an identity of an entity, • 
a profile of an entity, • 
a spatial information, • 
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a temporal information, • 
an environmental information, • 
a social relation, • 
resources that are nearby, • 
an availability of resources.• 

Geoportal is a place which allows users to search, view, examine and share 
spatial and non-spatial data.

 

5  BizBiz Educational Tool
 

The last part of the SDI-EDU project’s educational platform is the BizBiz tool 
[4, 5]. BizBiz is a learning video tool for SDI-EDU training platform. It is 
integrated into URM portal. BizBiz is a web browser based e-conference col-
laboration and learning tool which allows conference members to watch live 
video enabled presentations remotely from their computers. It does not require 
users to install special software apart from modern web browser and java vir-
tual environment and most of the configuration connected with webcam and 
screencast is done automatically. Additional equipment is headphones, option-
ally webcam.

Fig. 3. BizBiz main page.

BizBiz focuses on providing a learning platform for spatial planning and 
GIS but can be used also in other applications. BizBiz is free of charge and 
published under open source (Affero GPL) licence in source forge.

5.1  BizBiz Features

In its foundation BizBiz is an open system, which focuses on the ease use and 
low costs for the users as well as system maintainers. It uses popular standards 
and formats such as HTML5 and Flash where unavoidable. The advantage of 
this approach is the easy of use and setup, as well as low restrictions on hard-
ware, because ordinary PC with a broadband connection can be used for confer-
ences up to 30 participants. The costs for the users are virtually irrelevant.

The downside of this system is reduced quality of video and audio when 
compared to other telepresence and embedded systems, since the RTMP pro-
tocol uses unicast addressing methodologies where every video stream is               
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transmitted separately thus having an increased network bandwidth usage. 
Adobe Flash video codec support for live video broadcasting is also limited, but 
it is sufficient for most usage scenarios, which previous usage feedback shows. 
The system’s network traffic has been modelled using discrete event simulation 
as well as statistical and analytical approaches and total bandwidth predictions 
for different usage scenarios have been made.

The main features of the BizBiz tool are as follows: 
Multilingual – BizBiz currently supports English, Czech, Bulgarian, • 
Italian, Greek, Latvian, Lithuanian language, but more languages could 
be added if necessary; 
lectures creating and editing – BizBiz supports tools for preparing and • 
editing lectures by lecturers; 
lecturers live narration using web camera provided video and audio; • 
Whiteboard (WB) - WB allows to put on it following elements: • 

 – images (e.g., slideshows) presentation, 
 – simple screencast using an automatically installed Java application 
 – webpage demonstration through screen casting, 
 – online maps, 
 – synchronous pre-recorded video display; 

drawing tools for drawing on WB elements; • 
keyword list and glossary of lecture, • 
uploading files necessary for lecture, • 
metadata description of lecture; • 
mechanism of permissions – the lecturer is able to grant following per-• 
missions to individual student: 

 – broadcast video, 
 – broadcast audio, 
 – upload files, 
 – slide transition, 
 – draw on slides, 
 – edit lecture data, 
 – edit slides, 
 – edit glossary, 
 – switch groups; 

text chat; • 
polls and surveys – it allows the lecturer to conduct questions with mul-• 
tiple choice answers directed to the audience; 
student test mode – each student in separate sandbox. Lecturer can join • 
each one and monitor their work lecture recording; 
lecture playback. • 

5.2  Training Process Using the BizBiz Tool

The training process can be realized as:
online video lecture,• 
recorded lecture,• 
publicly available resources.• 

Online video lecture is very effective method. But there is one shortcoming 
– there is fixed date and time when online video lecturing is being conducted. 
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Therefore there may be situations when many potential audience members can-
not participate. Recorded lectures enable watching the lecture in acceptable 
time for every interested person. Therefore recorded lectures also play impor-
tant role in training. 

5.3 Lecture Life Cycle

Every lecture’s life cycle consists of several stages: 
upcoming lecture – when a lecture has been created by lecturer and • 
published in BizBiz lecture list, 
live lecture – when a lecture is online, • 
archived lecture – after end of online lecture. • 

Upcoming Lecture 

This is the stage where a lecturer creates new lecture. After this creation the 
lecture data could be modified till next stage. Lecturer submits the following 
data for every new lecture: 

name, surname, • 
short description of lecture, • 
lecture access (public, with invitation, with password), • 
planned start time, • 
keywords, • 
glossary, • 
uploads necessary files, • 
submits data for WB: uploads images (presentation slides in ppt, odp, • 
jpg, png, gif formats), web links, maps and uploads pre-recorded video 
files or inserts embeddable videos from popular video sites like You-
Tube, 
metadata about lecture in Dublin Core metadata standard. • 

The lecture is published for audience who use BizBiz. After publishing stu-
dents are able to look all data about upcoming lecture and prepare to it. They 
can send their suggestions and notes by text chat to the lecturer and the lecturer 
can make modifications.

Live Lecture 

The lecture is online. There are several ways how the lecturer can manage the 
lecture.

Simple lecture without feedback
 

In this case the lecturer takes full part in this event – he/she uses webcam, 
shows slides on WB, draw on slides, shows maps and pre-recorded video files. 
Audience mainly have means to watch and hear the lecturer on their personal 
computers and contact with the lecturer and others by chatting.
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Lecture with feedback 

There are many possibilities: 
The lecturer can allow video browsing to some students. It can be done • 
by mechanism of permissions. In this way the lecturer has feedback 
with those students whom he allowed video browsing. Then after little 
dialog between the lecturer and those students, the lecturer can switch 
off these permissions and switch on for other student/students. Thus the 
lecturer can organise feedback with audience. 
The lecturer can achieve feedback with audience by switching on per-• 
mission draw on slides to one or more student. It can be used when the 
lecturer shows maps on WB. 
The lecturer can use BizBiz feature polls and surveys. It allows the lec-• 
turer to make polling about interesting questions. 
Using BizBiz feature student test mode the lecturer can separate stu-• 
dents in separate sandbox. The lecturer can join each one and monitor 
their work lecture recording. For example each student can draw the 
solution of some exercise on a blank slide and only he and the lecturer 
can see it.

Fig. 4. Using of BizBiz – a live lecture with feedback.

Archived Lecture

This is a stage when the lecture is ended by the lecturer. After that, no user 
can join the lecture, until it is started again. Each lecture after ending can be 
prepared by lecturer for playback. Audience can playback them individually. 
What about lectures which didn’t start. There are several possibilities: 

The lecturer can edit lecture’s data. If planned time is modified then the • 
life cycle of lecture changes and it is upcoming lecture stage. 
Audience is able to look all data about this lecture. • 
The lecturer can delete this lecture. • 

 



          237The GeoPortal4everybody & BizBiz Tools as a Modern Technological Framework          237

5.4  Multilinguality

Multilinguality plays an important role in SDI-EDU project, because six part-
ners share the same information but it must be presented in their native lan-
guages (currently Bulgarian, Czech, Latvian, Lithuanian, Italian and Greek). 
To meet this need, lectures are first of all prepared in English, then translated 
to project partners’ languages and enhanced with recorded narration. It can be 
recorded before or during a live presentation. To solve this multilanguage ques-
tion the specific BizBiz user (name SDI-EDU) is created with the aim for col-
lecting recorded multilanguage lectures.

Every lecturer who wants to create recorded lecture in more than one lan-
guage authorizes using common SDI-EDU credentials. As basic language is de-
termined is fixed English. The lecture is created in this language and published 
in BizBiz. The Power Point presentation must be included in the lectures Files 
section. Other SDI-EDU partners who have interest can translate all texts of 
presented materials: slides, glossary, and metadata about lecture and data about 
lecturer. This translated material can be published in BizBiz as a new lecture 
with the following constraints:

Section basic info• 
– Lecture’s title consists of two parts: language and translated lectures 
title. For example, if the title is „Metadata” then this new title must be 
“Latvian – Metadati” in case of Latvian translation.
– Description consists of two parts: data about author who created origi-
nal lecture and translated content of this lecture.
– Access must be selected public.
Section additional info• 
– Keywords. Keywords have to be translated but only if the meaning 
does not get lost in the translation. For example, metadati Micka.
– Channel. It must SDI-EDU.
– Access must be selected public.
Section uploading slides from PowerPoint files• 
– First step – The PowerPoint presentation (every slide) must be trans-
lated. Next step – using BizBiz all slides from this new PowerPoint file 
are uploaded. It can be done by uploading the whole ppt or odp file 
and the system automatically extracts a series of image files from the 
presentation.
– Every slide is supported with title and outline data in native lan-
guage.
Section Files• 
– Original PowerPoint and its translation files are uploaded
Section Glossary• 
– Translated list of Glossary is submitted in this section
Section Metadata• 
– Translated data are submitted in this section
Section About Author• 
– Translated data about author.
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6  Conclusions

The tools of SDI-EDU training platform are approved and ready for practical 
use in the SDI-EDU educational process. The training platform includes so-
cial networking tools including virtual libraries, educational materials, content 
sharing tools, connection to social networks and application integrator. Next, 
this platform consists of Uniform Resource Manager and the BizBiz video lec-
ture tools where multilinguality plays an important role in a case when partners 
share the same information which has to be presented in their native languages. 
The SDI-EDU platform is an entry point for any news (new development, prob-
lematic topics, progress in the project, etc.). The principles of training platform 
and described tools are broadly applicable in domain of e-learning.
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мултимедия за разширяване на лексикалния 
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Резюме. В настоящия доклад са представени възможностите на 
интерактивната мултимедия в езиковата терапия на деца с увреден 
слух. Анализирани и обобщени са резултати от проведено емпирично 
изследване на 8 индивидуални случая, чиято цел е да се установи 
дали технологията има потенциал да подпомогне лексикалното 
развитие на деца с увреден слух, и по-конкретно мултимедийни 
приложения, разработени като елемент от цялостната методическа 
структура на обучението на тези деца.

Ключови думи: деца с увреден слух, интерактивна образователна 
мултимедия, лексика

1  Въведение

Нарушението във функцията на слуховия анализатор не се ограничава 
само с пълно или частично намаляване на способността за разбиране на 
звукове, а последиците са свързани със затруднения при овладяване на 
структурните елементи на езика – фонетичен, семантичен, граматичен 
и прагматичен. Това от своя страна води до сериозни нарушения 
на речевата комуникация на децата с увреден слух. Съвременната 
сурдопедагогика търси нови и по-гъвкави подходи и технологии за 
корекционно въздействие с цел оптимизиране  процеса на обучение в 
съответствие със съвременните образователни концепции и целенасочено 
интегриране на информационните и комуникационните  технологии. През 
последните години все по-актуален става проблемът за възможностите на 
интерактивната мултимедия за подобряване лексикалния фонд на децата 
със слухови нарушения.

Детето с увреден слух не е в състояние да използва езика като 
средство за комуникация без системно и целенасочено овладяване на 
думите и практически умения за тяхното използване в потока на речта. 
Множество изследвания доказват значителен дефицит в лексикален фонд 
и редица трудности при разбиране и осмисляне семантиката на думите 
[3, 4, 6, 8]. Поради това те не могат да сформират система от понятия, 
съответстваща на възрастта им, което от своя страна понижава уменията 
за възприемане, дешифриране и разбиране на информацията. Съществува 
тясна взаимовръзка между равнището и обема на речниковия запас и 
1 Този доклад е изготвен с частичната финансова подкрепа на Фонд „Научни изследвания” по 
проект № INZO1/0111.
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способността да се разбира текст. При четене глухите деца разбират 
значението на много по-малко количество думи в текста, отколкото 
чуващите им връстници [5]. Това се явява сериозна пречка за овладяването 
на абстрактно-теоретични  знания, тъй като те се затрудняват при 
възприемане и осмисляне на научната терминология, която е сложна за 
овладяване дори и от децата в норма поради високия академизъм. Ето 
защо възниква необходимост от специално обучение за формиране на 
пасивен и активен речник, което по мнението на специалистите трябва да 
започне в ранна детска възраст по специална методика.

Редица научни изследвания доказват, че целенасоченото лексикално 
обучение чрез компютърен софтуер е възможно и че интерактивната 
мултимедийна среда е много добра за този тип учене [1, 7, 9]. 
Нейната педагогическа ефективност се свързва с възможността за 
индивидуализиране на процеса на овладяване на думи и разширяване на 
речниковия фонд, тъй като е адаптивна към индивидуалните възможности за 
оптимална обучаемост на конкретния ученик. Чрез мрежа от хипервръзки, 
създаваща нелинейно структуриране на учебната информация, учениците 
се насърчават да достигнат до различни информационни сегменти, 
свързани с овладяването на лексикалния материал според индивидуалните 
потребности, предпочитания и възможности. Този фактор е ключов за 
терапията поради хетерогенността на популацията на глухите ученици – 
твърде различен обем на пасивен речник и умения за правилна употреба 
на думите в експресивната реч, както и различен темп на овладяване на 
думите. Представянето на думите чрез различни типове медии стимулира 
припомнянето и повишава вероятността те да бъдат трайно запаметени [2]. 
Освен това мултимедията се характеризира с възможности за  високо ниво 
на визуализиране на учебното съдържание, а както е известно, увреденият 
слух се компенсира от зрителния анализатор и визуалната помощ чрез 
графичните, видео и анимационните технологии играе съществена роля в 
процеса на овладяване на лексика от слуховоувредените ученици. 

Наред с предимствата обучението с интерактивна мултимедия има и 
някои ограничения. На първо място е необходимо техническо осигуряване 
на съвременно ниво, което липсва в много специални училища в България. 
Освен това сурдопедагозите, особено ако се очаква те сами да създават 
образователните мултимедийни приложения, трябва да притежават 
съответната компютърна и технологична грамотност, както и задълбочени 
знания за съвременните тенденции в методологията на обучение на деца 
със слухов дефицит и новите концепции за интегриране на технологиите 
в класната стая.

2  Методика на изследването
2.1  Изследвани лица

 
Изследването беше организирано и проведено като изследване на 
индивидуален случай. В него бяха включени осем ученици с увреден 
слух (4 момчета и 4 момичета) на възраст 12 и 13 години, които се 
обучават в специално училище по орална програма. Те бяха селектирани 
по два основни критерия: възраст и степен на слухова загуба. Четири 
от изследваните лица са с тотална глухота (слухова загуба над 90 Db), а 
останалите четири попадат в категорията практическа глухота. 
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2.2  Методи 

Всеки участник в изследването реши тест за измерване равнището на 
знания, специално конструиран за определяне степента на владеене на 
следните умения: идентифициране на изучаваните понятия, зрително 
възприемане и отчитане на думите, и произнасяне (вж. Таблица 1). Тестът 
е съобразен с редица особености на състоянието на лексикалния фонд на 
децата с увреден слух и чрез него се отчита степента на знания и умения 
преди включване на интерактивната мултимедия в обучението и след 
неговото приключване с цел да се установи влиянието на технологията 
върху учебните постижения.

Таблица 1. Изследвани умения чрез типове дейност

Изследвани умения Типове дейност
Идентифициране 
на изучаваните понятия

Поставяне на етикет /свързване на картин-
ното изображение с етикета, на който е 
написано названието на изобразения обект 
или понятие/

Зрително възприемане 
и отчитане на думите

Посочване/разпознаване

Произносителни умения Назоваване на картинните изображения

По време на изследването беше използвано наблюдение като 
изследователски метод, което даде възможност да се наблюдават 
качествените особености на обучението на децата чрез интегриране на 
мултимедията в корекционно-педагогически контекст, да се разкрият 
връзките и отношенията между изследваните лица и технологията при 
естествени условия, а именно да се регистрира как протича процесът 
на овладяване на лексика от компютърния екран, неговите особености и 
резултатите.

След приключване на обучението беше използван въпросник, за да се 
изследва мнението на учениците за проведеното обучение, да се установи 
как се чувстват, докато работят с компютъра. Целта беше проучване на 
разбиранията и отношението на учениците с увреден слух за обучението 
им чрез тази нова за тях технология, т.е. да се изследва процесът отвътре. 
Въпросникът е използван за изясняване на данните, получени от 
прилагането на останалите методи. 

2.3  Процедура

Изследването продължи 4 месеца в училището за деца с увреден слух, 
София, в кабинета по слухово-речева рехабилитация. Децата бяха обучавани 
индивидуално, като преминаха през 14 учебни сесии с продължителност 
30 минути всяка. Във всяка методическа единица (сесия) мултимедията 
беше интегрирана като съществен елемент от обучението. 
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2.4  Дидактически материали 

За разработване на мултимедийните дидактически материали използвахме 
програмата PowerPoint. Те запознават учениците с лексикалния материал и 
включват упражнения за неговото затвърдяване и формиране на умения и 
навици за практическо използване на думите. Мултимедийните упражнения 
са от типа drill and practice. Всяка презентация запознава учениците с 
представители на различен клас животни и техните характерни признаци: 
Насекоми, Риби, Земноводни, Влечуги, Птици, Бозайници. Програмата 
дава възможност на рехабилитаторът дизайнер бързо и лесно да редактира 
и видоизменя учебните материали според индивидуалните постижения на 
обучаемите.

Мултимедийните уроци са изградени на базата на йерархично 
структуриране на лексикалния материал в нива и поднива, което създава 
гъвкавост и вариативност на информационната среда. Това е основна 
предпоставка за индивидуализация на корекционно-образователния 
процес, тъй като всяко дете може да учи думите по различен начин в 
зависимост от своите потребности и интереси. Думите са представени 
чрез използване на различни медии – текст, картина, видеоклип.

3  Резултати

Резултатите от измерванията на постиженията в теста са обработени чрез 
трифакторен дисперсионен анализ ANOVA. Като зависима променлива се 
взема процентът верни отговори, а за независими фактори се определят 
следните: 

вид дейност с три категориални равнища – поставя етикет, посочва • 
и назовава;
тежест – изследвани лица с диагноза практическа глухота/• 
изследвани лица с диагноза глухота;
време на провеждане на тестирането – претест/посттест.• 

3.1  Субтест 1 – класификация на животни според класа 

При проследяване влиянието на първия изследван фактор – вид дейност, 
върху процента на верните отговори се установи, че резултатите за 
отделните категориални равнища са различни. Фигура 1 демонстрира, че 
изследваните лица се затрудняват в най-висока степен при назоваване на 
класовете животни, а при останалите дейности – поставя етикет и посочва, 
показват по-високи възможности. Влиянието на фактора вид дейност е 
статистически съществено (F=12,3; p<0.01). Безспорно е, че изследваните 
ученици разполагат с крайно ограничени умения за продуциране на думите. 
Това обстоятелство до голяма степен влияе върху неразбираемостта на 
речта. Установените разлики между постиженията на учениците при 
различните видове дейности произтичат от спецификата на развитие 
на устната реч. С други думи, наличието на познания за същността на 
определено понятие не е индикатор за умения за правилно продуциране.
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Фиг. 1. Влияние на фактора вид дейност върху процента на верните отговори

По отношение на следващия фактор – тежест, анализът на данните 
показва драстична разлика в учебните постижения на двете групи. Както 
се вижда на фигура 2, равнището на учениците с тотална слухова загуба 
е значително по-ниско от това на учениците с практическа глухота. 
Разликата е статистически значима (F=15,5; p<0.01). Този факт показва, 
че изследваните деца притежават различни възможности и че всяко от тях 
се нуждае от индивидуално лексикално обучение според неговите реални 
потребности.

Фиг. 2. Влияние на фактора тежест върху процента на верните отговори 

Статистически значима разлика (F=40,7; p<0.01) се установи и при 
анализа на резултатите по отношение на времето на провеждане на теста 
(претест, посттест). Процентните съотношения изразяват тенденция към 
значително повишаване на резултатите след провеждане на обучението. На 
фигура 3 се вижда потвърждението на факта, че обучението с интерактивна 
мултимедия спомага в голяма степен за овладяването на лексика. Това 
дава основание да се приеме, че трудностите, които изследваните ученици 
срещат при овладяване на думите, тяхното произношение и правилно 
отчитане, са преодолими при използването на технологията.
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Фиг. 3. Влияние на фактора време на тестиране върху процента на верните отговори 

За нас беше важно да установим дали скокът на верните отговори 
след обучението се различава при отделните типове дейност. Данните 
са анализирани в две посоки. Първата е свързана с фактора тип дейност, 
а втората – с фактора време на провеждане на теста. Сравнителният 
анализ показва, че и при трите вида дейност има покачване на процента 
на правилните отговори на изходящото ниво (фиг. 4). Взаимодействието 
между двата фактора не е статистически съществено (F=0,11; p>0.01). 
Въпреки по-високия резултат на изходящия тест следва да отбележим, че 
се наблюдава аналогична закономерност: учениците демонстрират много 
по-високи умения за наименуване на думите и тяхното отчитане, отколкото 
умения за правилно назоваване. На изходящото ниво се наблюдава известен 
напредък по отношение усъвършенстване на произносителните навици, но 
той не е достатъчен. При дейността поставя етикет резултатите, измерени 
преди обучението, са малко по-високи от тези при дейността посочва и 
обратното, след приключване на обучението леко са се повишили уменията 
за отчитане на думите.

Фиг. 4. Влияние на взаимодействието между вид дейност и фактора време на тестиране 
върху процента на верните отговори 
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3.2  Субтест 2 – характерни признаци на класовете животни 

Резултатите от този тест са аналогични на тези от предходния. Фигура 5 
показва, че уменията на учениците да идентифицират и посочват думите са 
значително по-високи от тези за тяхното правилно назоваване. Съществува 
статистически значима разлика между постиженията на учениците при 
различните типове дейности (F=127,88; p<0.01). Процентът на верните 
отговори при дейността назовава е минимален.

Фиг. 5. Влияние на фактора вид дейност върху процента на верните отговори 

По отношение влиянието на фактора тежест върху процента на верните 
отговори отново се наблюдава същата тенденция – налице е значителна 
разлика в равнището на постижения на групата изследвани лица с 
практическа глухота, сравнено с това на групата на глухите ученици 
(фигура 6). Разликата е статистически съществена (F=62; p<0.01) Това 
основно се дължи на минималните слухови остатъци, които са важен 
фактор за развитие на речта и обогатяване на речниковия фонд.

Фиг. 6. Влияние на фактора тежест върху процента на верните отговори 
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Наблюдава се рязко повишаване процента на верните отговори 
след приключване на обучението с мултимедия. Фигура 7 показва, 
че изследваните ученици стартират с много ниски знания и умения, 
докато след приключване на обучението ситуацията е коренно различна 
– наблюдава се рязко повишаване на броя на верните отговори, което 
потвърждава значително по-добрите резултати. Това означава, че те 
са успели да подобрят в голяма степен уменията за идентифициране, 
отчитане и назоваване на думите. Разликата е статистически съществена 
(p<0.01).

Фиг. 7. Влияние на фактора време на тестиране  върху процента на верните отговори
Анализът на връзката между резултатите при отделните типове дейност 

и обучението с интерактивна мултимедия, графично представен на 
фигура 8, свидетелства, че преди обучението решените задачи на всички 
ученици се характеризират с извънредно ниски стойности, като най-ниски 
резултати отново са регистрирани при дейността назовава, а най-високи 
– при дейността поставя етикет. Както и при предишния случай, крайният 
резултат е различен. Наблюдава се нарастване процента на верните 
отговори след обучението, като в най-голяма степен са се повишили 
уменията за отчитане от лицето на говорещия, а при развитие на уменията 
за правилно назоваване прогресът е по-малък. Взаимодействието между 
двата фактора е статистически значимо (F=8,2; p<0.01).

Фиг. 8. Влияние на взаимодействието между факторите вид дейност и време на тестиране  
върху процента на верните отговори 
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Проведеното наблюдение открива значимо влияние на интегрирането на 
интерактивната образователна мултимедия в занятията по слухово-речева 
рехабилитация върху емоционалното състояние на изследваните ученици 
от 4-ти и 5-ти клас. То намира израз, от една страна, в тенденцията на 
засилено активизиране на вниманието, в силния интерес на децата към 
разнообразните учебни дейности, реализирани на компютърния екран, 
и намаляване на тревожността по време на занятията. Наблюдаваното 
високо ниво на познавателна активност и постоянство по време на 
обучението, стремежът за овладяване на нови думи, желанието за 
коригиране на грешките в собственото произношение са показателни за 
високото равнище на положителна емоционалност. Изследваните ученици 
са уверени, с повишени амбиции за овладяване на лексикалния материал.

От друга страна, мултимедийното учене чрез съчетаването на текстова, 
графична и звукова медия трайно привлича интереса и оказва положително 
въздействие върху емоционалното състояние на учениците по време на 
овладяване на лексика. Както показва проведеното наблюдение, с най-
силен мотивационен ефект е визуалната информация за изучаваните думи 
(картинно изображение) и представяне на произношението посредством 
видеоклип (образ и звук). 

Тези изводи се потвърждават и от резултатите от въпросника, проведен 
с децата след приключване на изследването. На преден план могат 
да бъдат изведени няколко основни доказателства за положителния 
емоционален фон по време на обучението с интерактивна мултимедия. 
Всички изследвани ученици изразяват мнение, че им е приятно да 
бъдат обучавани по този начин и в бъдеще биха желали компютърът 
да присъства в индивидуалните занятия. Много точен израз на тяхното 
емоционално състояние по време на проведеното обучение за овладяване 
на лексика е усмихнатото лице, което показва радостта и положителната 
нагласа. Повечето деца споделят, че чрез използването на компютъра в 
корекционно-познавателния процес ученето е по-интересно и по-приятно. 
Като основни фактори, допринасящи за положителния емоционално 
психичен фон, могат да бъдат посочени визуализацията на лексикалния 
материал, обратната връзка, която компютърът дава за коректността на 
отговорите, и мултимедийното представяне на учебното съдържание.

4  Заключение

В предишни изследвания се доказва, че интерактивната мултимедия е 
ефективна при овладяване на лексика от деца със слухов дефицит, като 
в по-голяма степен подпомага уменията за идентифициране на думите, 
отколкото тяхното назоваване. Резултатите от проведеното изследване 
потвърждават нейните възможности за оптимизиране на корекционно-
образователния процес, насочен към овладяване на лексика. 

Интересно е да се отбележи, че изследваните ученици не само са 
повишили уменията за правилно свързване на картинните изображения 
с тяхното название, което доказва, че са овладели във висока степен 
семантиката на думите, но и са подобрили уменията за зрително 
възприемане на думите/отчитане от лицето на рехабилитатора. Можем 
да обобщим, че визуалните елементи в мултимедийните дидактически 
материали подпомогат ученето чрез по-задълбочено разбиране значението 
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на думите, изясняване смисъла на абстрактните понятия, а това е ключов 
фактор за по-доброто усвояване на лексикалния материал. Оказа се, че 
назоваването е най-сложната дейност за изследваните ученици. Този 
резултат е напълно обясним, тъй като формирането и развитието на 
произносителни умения и навици при децата със слухови нарушения е 
изключително сложен процес и изисква по-продължително обучение. 
Дори и малкият напредък при овладяване произношението на изучаваните 
думи е обнадеждаващ. Резултатите ни дават основание да твърдим, че 
използваният тип мултимедийни дидактически материали в по-голяма 
степен подпомагат развитието на рецептивните умения, отколкото 
на продуктивните. Установи се, че съществуват значими различия по 
отношение постигнатите учебни резултати при двете групи изследвани 
лица – практически глухи и глухи. Учениците с диагноза практическа 
глухота демонстрират по-високи резултати както на входящия тест, така 
и на изходящия. Необходимо е и в бъдеще да продължат изследванията 
върху педагогическата ефективност на интерактивната мултимедия за 
овладяване на лексика от деца със слухов дефицит, като се включат повече 
изследвани лица.
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Резюме. В ПУ „Петко Рачев Славейков” – гр. Плевен, е направена 
експериментална разработка на електронен учебник по Домашен 
бит и техника за раздела „Занаяти и съвременност” върху 
учебното съдържание за 6 клас. Той съдържа 3 секции – учебни 
видеофилми за занаятите в България, презентация за нови знания 
и тест за проверка. С него се разширяват  дидактическите методи 
и средства при обучение на деца с интелектуална недостатъчност, 
които са съобразени с индивидуалните особености на учениците, с 
обучението, осъществявано в помощното училище. Дидактическото 
обосноваване при използването в учебно-възпитателния процес 
позволява на учителя да осъществи поставените цели и задачи 
в урока. Информационните технологии в урока  са в определена 
мярка, адаптирани за условията на помощното училище и съчетани 
с традиционните образователни технологии.

Ключови думи: електронен учебник,  ученици с интелектуална 
недостатъчност, помощно училище, домашен бит и техника

Въведение

В последното десетилетие се наблюдава изменение в системата на общото 
и специалното образование в България. Засилва се ангажиментът на 
обществото към проблемите на трудовото и професионалното обучение 
на деца и младежи с интелектуална недостатъчност. Информационните 
технологии в специалното образование постепенно намират научна 
обосновка и активно се внедряват в практическата работа на специалния 
педагог. Главната цел при използването им в класната стая в помощното 
училище е подготовка на обучавания за пълно и ефективно участие 
в битовия, обществения и професионалния живот в условията на 
интеграция. 

Използването на информационните технологии за корекционните 
цели на помощното училище е нова перспектива на развитие в областта 
на специалното образование. Те обогатяват и разширяват основните 
социални и комуникативни компетенции, задълбочават развитието на 
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когнитивните процеси на учениците с интелектуална недостатъчност. 
Трудностите при овладяването на общотрудови умения са обусловени от 
ниското ниво на познавателната активност и изискват по-продължително 
време за корекция. 

Акцентите при разглеждане на ролята на информационните технологии 
в обучението по Домашен бит и техника са:

Информационните технологии в специалното образование.1. 
Изисквания при разработване на приложни продукти за обучение и 2. 
придобиване на общотрудови умения.
Специфика на разработката на електронен учебник „Занаяти и 3. 
съвременност” за 6 клас.

 3.1.    Организация на електронния учебник. 
 3.2.    Методика за работа с електронния учебник. 
 3.3.    Проведено изследване.
 3.4.    Анализ на резултатите.
4.     Изводи и препоръки.

1  Информационните технологии в специалното образование
 

Обучението с използване на информационни технологии по различните 
учебни предмети предлага на учениците с интелектуална недостатъчност 
една нова нетрадиционна среда, която провокира знанията, уменията и 
въображението им с богати възможности за разнообразни дейности, за 
реализиране на проекти, за изработване на варианти, за търсене на нови 
подходи и решения.

През последните години в часовете по Информационни технологии – 
ЗИП, се създадоха познавателни умения  при учениците: да организират 
информацията, да я съхраняват, да общуват с нея, да я споделят, да 
развиват естетически  усет  и се дава възможност те да са удовлетворени  
от процеса на обучение.

Електронното обучение последователно и трайно навлиза в обучението 
на деца с интелектуална недостатъчност в помощното училище поради: 
бързото развитие на компютърните технологии; добрите възможности 
за компютърно моделиране на обекти, явления и процеси; нарастващия 
интерес към този вид обучение; спестяване на скъпоструваща техника и 
материали; привлекателни и реалистични визуализации.

2  Изисквания при разработване на приложни продукти 
    за обучение и придобиване на общотрудови умения

Интегрирането на информационните технологии в учебно-възпитателния 
процес протича поетапно с отчитане на особеностите при организацията 
на общотрудовите умения.

При първия етап се определя необходимостта от използването на 
информационните образователни технологии в учебно-възпитателния 
процес  и съществуващите възможности за практическото им 
осъществяване. 

Вторият етап се свързва с уточняване на целите при използването на 
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информационните технологии за формирането на общотрудови умения. 
Този етап може да се разбие на няколко стадия.

Първият стадий се свързва с главната цел и се определя от основните 
цели и задачи, с отчитане на изискванията, предвидени в учебния план: 
развитие на алгоритмичната мисъл въз основа на особеностите на работата 
с електронния учебник; развитие на творческото мислене с изменение на 
съдържанието на репродуктивната дейност; развитие на комуникативните 
способности, основаващи се на разработката; формиране на умения и 
адаптация в нови ситуации (при работа с електронния учебник);  развитие 
на фина моторика при извършване на операции с мишката; развитие на 
способността за подражание на показаните действия.

При втория стадий се анализират  детайлите на приложния продукт, 
формите и методите на учебните занятия, особеностите на взаимодействие 
между обучавания и преподавателя, критериите и методите за оценка на 
знанията.

3  Специфика на разработката на електронен учебник 
    „Занаяти и съвременност” за 6 клас

Интегрирането на информационните технологии в урока изисква 
предварителна подготовка – планиране на урока, специални задачи за 
самостоятелна работа на учениците с използването на информационните 
технологии, преработване на учебно-методическата документация. За 
постигане на ефективност при използването на електронния учебник е 
необходима връзка с традиционните методи на преподаване.

Електронният учебник е  тестван и е обмислен най-простият достъп до 
него,  за да се пренебрегнат бариерите за обучаваните, имащи минимални 
умения за работа с компютър. Най-важното за реализацията на разработката  
са анализът и характеристиката на обучаваните – възрастта на учениците, 
предшестващата подготовка в областта на информационните технологии, 
способностите и навиците за самостоятелна работа.

 

3.1  Организация на електронния учебник

Електронният учебник „Занаяти и съвременност” е разделен на 3 секции. 
Работният екран на началния слайд е показан на фиг.1. Всяка секция се 
отваря при двукратно натискане на левия бутон на мишката. 

На фиг. 2 е показана секцията с учебни видеофилми, съдържаща четири 
бутона, които отварят посочените видеофилми. Бутонът за връщане 
дава възможност за отваряне на началния екран. Видеофилмите са без 
звук и съдържанието им е свързано с видовете използвани материали 
и  последователността на операциите при изработване на предмет. По 
този начин  учителят може да прецизира и подбере подходящия метод 
за преподаване, съобразен с индивидуалните особености на учениците в 
класа. Целта при получаването на нови знания е да се включват зрителният 
и слуховият анализатор. Нагледността в обучението е необходима поради 
ограничените възможности на учениците да анализират и обобщават.
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Фиг. 1. Работен екран на начален слайд Фиг. 2. Работен екран на секция видеофилми

Секцията с презентация на учебното съдържание съдържа структури-
рани  новите знания чрез снимки и информация за занаятите. 

Тест за проверка на знанията е разработен с въпроси и възможни 
отговори със снимки – фиг. 3. При грешен отговор се дава информация 
за снимката – фиг. 4 и фиг. 5. При правилен отговор се продължава 
напред с въпросите – фиг. 6. Повторяемостта е особеност, съобразена с 
корекционната работа в урока.

Фиг. 3. Слайд с въпрос от теста

Фиг. 4. Слайд, появяващ се при грешен 
отговор

Фиг. 4. Слайд, появяващ се при грешен 
отговор

Фиг. 4. Слайд, появяващ се при правилен 
отговор
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3.2  Методика на работата с електронен учебник „Занаяти и 
       съвременност”

Ходът на учебно-възпитателния процес може да се окаже различен от 
предполагаемия. Управлението му се състои в непрекъснатото изучаване 
на това, как обучаваният използва предложените интегративни методи в 
курса по информационни технологии .

 В идеалната учебна работилница трябва да има компютърна техника 
и компютърни работни места за всеки ученик. Може да се използват 
училищните компютърни кабинети. Нормалната групата от ученици да е от 
6 до 10. Дозираното време за работа на учениците с компютър се определя 
от нивото на знания, тяхното здравословно състояние, особеностите на 
мисленето, памет и др.  Общи препоръки – при първите признаци на 
умора учителят трябва да прекрати работата и да премине към друг метод 
на обучение. Трябва да се отбележи, че при изпълнение на поставена 
задача на учениците с интелектуална недостатъчност се дава по-дълго 
време за нейното изпълнение и се изисква внимателно контролиране на 
състоянието на занимаващия се. Работата с компютър заема голяма част 
от учебното време. 

Работата с електронния учебник може да се раздели на три етапа. 
Първият етап е уводен – въвеждащ, вторият – усвояване на знания, третият 
– самостоятелна работа на ученика.

Уводен – въвеждащ. Учениците са предварително запознати с 1. 
безопасността и правилата при работа с компютър. Знанията 
свързани с основната терминология и техническите сведения са 
усвоени предварително в часовете по Информационни технологии 
(изучавани като задължително избираема подготовка). Учителят 
показва устройството на компютъра – монитор, клавиатура, мишка, 
обяснява накратко тяхното предназначение. Насочва учениците да 
включат компютъра и да намерят иконата на електронния учебник на 
екрана – Desktop. Отделя се достатъчно време за входящ инструктаж 
и правилата при работа с компютърните програми, означенията на 
използваните клавиши и менюта. В цялостната работа учителят 
целесъобразно и периодично се връща към  въпроси, свързани с 
входящия инструктаж и за проверка на знанията на учениците. 
Вниманието се насочва към особеностите при работа с мишката и 
предупреждаване за възможни грешки – натискане на десен бутон, 
начините за отстраняване на грешките.
Вторият етап – основната работа. Една от образователните цели, 2. 
които си поставя учителят е разясняване на думата занаят и 
запознаване с видовете занаяти в България. Това се осъществява 
с натискането на бутона с надпис Презентация. Тя може да се 
разгледа самостоятелно от всеки един ученик или учителят да 
прочете текста на всеки слайд, като посочва и повтаря важната 
информация, а учениците сами да сменят слайдовете. Отчита се 
различната  бързина при четене на учениците. Задават се въпроси 
към съдържанието на презентацията за кратка беседа, след 
приключване  учениците натискат бутона с надпис видеофилми. 
Третият етап – самостоятелна работа на ученика. След приключване 3. 
на представянето на занаятите с видеофилми учителят изяснява, 
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че всеки един трябва да провери знанията си относно занаятите в 
България. Това става лесно и приятно при натискането на бутона  
с надпис Тест. Тестът е направен така, че да може да се реши от 
всички ученици. Целта при неговото решение е затвърдяване на 
знанията и коригиране на пропусната информация за предметите, 
изработвани от занаятите в миналото. 

За създаването на електронния учебник е използван Microsoft  Office 
Power Point 2003 и  видеофилми от уеб сайта на Архитектурно-етнографски 
комплекс „Етъра” [9].

3.3  Проведено изследване
 

Работна хипотеза: Изградена е на предположението, че ако се използва 
електронният учебник „Занаяти и съвременност” в обучението по Домашен 
бит и техника, това ще доведе до повишаване ефективността и качеството 
на обучение при деца с интелектуална недостатъчност. 

Цел: Да се анализира връзката между интелектуалния коефициент (IQ) и 
нивото на затвърдяване на знания в часовете по Домашен бит и техника.

Задачи:
Да се проведе урок за нови знания с използването на електронния 1. 
учебник.
Да се сравни и анализира връзката между IQ и нивото на затвърдяване 2. 
на знания при учениците с интелектуална недостатъчност чрез 
електронен тест.

Обектът на изследване са учениците от 6 клас при ПУ „П. Р. 
Славейков”.

Предмет на изследването е равнището на самостоятелност при 
решаване на теста от учениците.

През месец декември на учебната 2010-2011 година са изследвани 6 
ученици с различен интелектуален коефициент IQ на възраст 13-18 години 
от 6 клас при ПУ „П. Р. Славейков” в гр. Плевен чрез самостоятелно 
решаване на електронен тест от раздела „Занаяти и съвременност”. 
Световната здравна организация разглежда четири степени на инте-
лектуално затруднение съобразно индивидуалните резултати от теста 
за интелигентност: лека, умерена, тежка и дълбока в Класификация на 
диагностичните критерии за изследване на психичните и поведенчески 
нарушения, МКБ-10 представени в таблица 1. Амнестичните данни за IQ 
са снети от медицинските протоколи на МБАЛ, Плевен ЕАД, Отделение 
по социална и консултативна психиатрия.

Таблица 1. Характеристика на изследваните ученици

Степен на интелектуална недостатъчност IQ Брой изследвани 
лица

Лека 50 до 69 -
Умерена 35 до 49 4
Тежка 20 до 34 2
Дълбока Под 20 -
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Методи на изследване: Анализ на литературни източници, педагогическо 
наблюдение, отчитане резултатите от проведения тест.

Представена e количествена характеристика на проведения тест – броят 
на опитите за получаване на верен отговор на изследваните ученици, IQ, 
ниво на затвърдяване на знания в таблица 2.

Таблица 2. Отчитане резултатите при решаване на теста

У
ченик

IQ

№ на въпрос
1 въпрос 2 въпрос 3 въпрос 4 въпрос

1 
опит

2 
опит

3 
опит

1 
опит

2 
опит

3 
опит

1 
опит

2 
опит

3 
опит

1 
опит

2 
опит

3 
опит

1 49 Х Х Х Х
2 49 Х Х Х Х
3 47 Х Х Х Х
4 32 Х Х Х Х
5 46 Х Х Х Х
6 20 Х Х Х Х
% 17% 33% 50% 33% 17% 50% 50% 17% 33% 33% 33% 33%

3.4  Анализ на резултатите
 

При ученици с тежка степен на интелектуална недостатъчност IQ до 34 
верни отговори се получават при третия опит, а при ученици с умерена 
степен на интелектуална недостатъчност IQ до 49 при първия или втория. 
Най-голяма трудност се среща при 1 и 2 въпрос, свързани с групиране 
и анализиране на трудови дейности. Добри резултати си отчитат при 3 
и 4 въпрос, свързани с разпознаване на предметите, изработени при 
различните занаяти.

В резултат на проведеното наблюдение се отчитат следните 
особености:

Приоритетите в корекционата работа при използването на електронния 
учебник се явяват формиране на комуникативни умения и компютърни 
умения, развитие на фината моторика при работа с мишка. Въвеждат 
се учениците в проблемни учебни ситуации. Урокът с използване на 
компютърните технологии носи емоционално-интелектуален характер. 

Електронният учебник помага на учениците за овладяване на 
терминологията, използвана по Домашен бит и техника, развива речевата 
и мисловната дейност. Етапите  са логически свързани и имат вариативен 
характер, създаващи благоприятни предпоставки за формиране и развитие 
на когнитивното  и нагледно-образното мислене.

4  Изводи и препоръки

Използването на информационните технологии в обучението  по Домашен 
бит и техника позволява решаване на редица важни задачи за корекция 
и развитие на децата с интелектуална недостатъчност. Те са: развитие 
на речта и аналитико-синтетичната дейност в хода на овладяване на 
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терминология и техническите сведения; формиране на когнитивния 
образ на трудовата дейност и изпълнението, основаващо се на корекция 
в  мислено-познавателната дейност;  затвърдяване на получените 
знания и навици на основата на усвоения учебен материал; развиване на 
емоционално-волевата сфера на основата на положителната мотивация 
към училище.

Приложението на информационните технологии в уроците по Домашен 
бит и техника не е самоцел, а една от формите за корекционна работа, 
един от пътищата за поддържане у децата с интелектуална недостатъчност 
на положителна мотивация и удовлетвореност от получените знания. 
С помощта на електронен учебник може да се продължи провеждането 
на занятията по Домашен бит и техника по определени теми, свързани 
с техническите процеси на работа, материалознание, устройството 
и работата с машини. Основното изискване при разработването на 
приложни продукти е систематизиране на знанията по изучавания предмет, 
представяне на абстрактни и обобщени понятия, които учителят не може 
да обясни и представи с традиционните  методически средства. 

Използването на информационните технологии от учителите като 
средство за обучение не променя и изменя принципите за планиране на 
корекционната работа с учениците. Основополагащи за определяне на 
приоритетите на корекционните задачи остават нивото на развитие на 
децата и задачите в процеса на обучение. 
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Резюме. Статията представя разработен интерактивен мултимедиен 
продукт, интегриран в учебния процес по чужд език с ромски деца. 
Представен е анализ на резултатите от проведено педагогическо 
изследване с мултимедия в областта на чуждоезиковото обучение.
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Увод

През последните години интересът към пълноценното интегриране на 
ромските ученици в учебния процес нараства все повече, което налага 
търсене на начини тази интеграция да се осъществи по естествен и 
нетравмиращ начин. Спецификата и характерът на етномалцинствените 
общности, както и съвременните образователни подходи, се явяват едни 
от основните причини за появата и трудното преодоляване на проблемите, 
съпътстващи образованието на ромското малцинство [1, 2]. Ситуацията се 
комплицира още повече, когато в този контекст се вмести и изучаването 
на чужд език.

От друга страна, новите технологии са необходими в съвременното 
обучение. Необходимо е притежаване на знания и умения за използване на 
компютри в педагогическата практика за решаване на проблеми, свързани 
с преподаването и ученето, за да се създаде подходяща учебна среда в 
съответствие със съвременните тенденции в образованието. 

Чуждият език като учебен предмет предлага възможности за 
ефективното реализиране на различни идеи за използване на технологиите 
поради разнообразието от методи, средства и форми, които могат да се 
включат в учебния процес с тяхна помощ. Компютърните образователни 
технологии предоставят нови и различни възможности за организация на 
обучението по английски език в основното училище с цел да се повиши 
ефективността на неговото усвояване.
1 Този доклад е изготвен с частичната финансова подкрепа на Фонд „Научни изследвания” по 
проект № INZO1/0111.
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1  Постановка на изследването

Изследователският интерес е насочен към актуалния въпрос за използване 
на компютърни образователни технологии – интерактивна мултимедия в 
процеса на овладяване на английски език, от деца от най-уязвимата етно-
малцинствена общност в България – ромската. Изследват се възможностите 
на образователната мултимедия за повишаване на мотивацията на децата 
роми да изучават английски  език. Педагогическото изследване може 
да покаже как използването на тази конкретна технология повлиява 
мотивацията за изучаването на езика.

Актуалността на настоящото изследване произтича от следните 
тенденции: 

стремеж за успешното интегриране на ромите във всички области • 
на обществения и икономическия живот още от училище;
съвременните тенденции в образованието, насочени към изследване • 
на възможностите за използване на компютърни образователни 
технологии в обучението по чужд език;
постоянното търсене на нови методи, средства и форми за обучение • 
с цел повишаване ефективността на овладяване на чужд език.

2  Мотивиращата роля на мултимедията в учебния процес 
    по чужд език

Технологията би се приела по-естествено в процеса на чуждоезиково 
обучение, ако ученици и учители осъзнават различните възможности, 
които тази среда им предоставя. Изследването на връзката между 
специфичните аспекти на базираното на компютрите чуждоезиково 
обучение и мотивацията на учениците може да подпомогне процеса на 
учене, като го насочи към по-ефективно конструиране на педагогическата 
практиката.  

Изучаването на чужд език включва многобройни социални, психологични 
и когнитивни аспекти, които не присъстват в друг тип учене, и това, 
което мотивира  изучаващия чужд език да използва компютри, може да е 
много по-различно от онова, което мотивира учениците, изучаващи други 
предмети. През последните години мултимедийните програми позволяват 
нови начини за използване на компютрите в обучението и по този начин 
се появяват нови начини за мотивиране на учениците.

В последното десетилетие мултимедията се използва, за да въздейства 
върху цялостния учебен опит. Според Schoepp и Erogul [3] използването на 
компютърни технологии стимулира както автономността и независимостта 
на учениците, така и самостоятелното учене на език. Учениците добиват 
увереност чрез ‘учене чрез действие’ в една интерактивна среда. 
Компютърно базираното обучение предоставя среда, която комбинира 
чувството на сигурност, новост и отваряне към реалния живот. То кара 
учениците да установят собствен темп за учене, нараства самоуважението 
им, подобряват се умения им. Fujieda [4] твърди, че учениците, които 
участват в групови работи, имат положителна обратна връзка към 
технологичното приложение. Те разбират стойността на работата с 
компютър, обръщат повече внимание на механизмите на писане и се 
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облагодетелстват от писането с помощта на компютър [5]. 
Когато има по-малко стрес в учебната ситуация, мотивацията за 

учене се повишава. В резултат на това ученето е ефективно. Warschau-
er [6] пише: „Ако на учениците се даде възможност да работят с 
технологията по време на часовете по чужд език, те се мотивират да 
учат”. Това изказване е сходно с мнението на Jones и Fortescue [7], че по-
задълбоченото познание на учениците относно технологията повишава 
тяхното позитивно отношение към нея. 

Въпреки че боравенето с технологията не винаги е лесно, учениците са 
заинтригувани от функциите є, от представянето на уроците на екрана на 
компютъра, от шанса да практикуват езика по нов начин. Автономността 
на учениците и ученето на езика могат значително да се развият, ако 
технологията се интегрира подходящо в учебния процес. 

Компютърно базираната мултимедия има добре установена роля в 
преподаването на чужд език и в учебния процес. Заедно с ускореното 
развитие на технологиите мултимедията за учене на език претърпява 
динамична промяна, като се превръща във все по-гъвкава, динамична и 
интерактивна учебна среда. 

Понякога софтуерът може да бъде лишен от здрави педагогически 
принципи и съответно да нанесе повече вреда, отколкото полза. За да се 
избегнат грешки и отклонения от педагогическия процес, мултимедийният 
продукт, с който се провежда настоящото изследване, е базиран на учебника 
от задължителната програма на учениците, като по този начин се спазват 
съвременните изисквания за ефективен и безпроблемен учебен процес.

3  Разработване и прилагане в практиката на интерактивен 
    мултимедиен продукт 

За целите на изследването е разработен интерактивен мултимедиен продукт 
за обучението по английски език в основния курс на обучение в българското 
училище по учебника по английски език за V клас ‘Hello’, като се използва 
авторската система ToolBook. Той е съобразен с Държавните образователни 
изисквания [8] и учебната програма за V клас. В мултимедийния продукт 
е представен цялостно материалът за изучаване по английски език, като 
са осигурени условия за организация и осъществяване на различни 
видове учебна дейност. Дидактическият мултимедиен продукт онагледява 
учебното съдържание по английски език, като спомага за възприемането и 
усвояването на английската лексика, граматика, фонетика. Използването 
му е насочено към формиране и затвърждаване на знанията и уменията на 
учениците по интерактивен начин под формата на индивидуална и групова 
работа. Различното в продукта е, че чрез интерактивната мултимедия 
материалът от задължителната програма се представя по нов интерактивен 
начин, който привлича и задържа вниманието на децата. По този начин се 
провокират мотивацията им за учене, активното мислене и желанието им 
за изява. 

Чрез съчетаване на постиженията на новите електронни технологии в 
лицето на образователната интерактивна мултимедия с тези на съвременната 
педагогика може да се създадат предпоставки за повишаване на интереса 
и мотивацията на децата роми за овладяване на чужд език. Изследване, 
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съобразено с характера и спецификата на етномалцинствената общност, 
е начин за преодоляване на едни от по-съществените образователни 
проблеми на ромските деца.

Чрез използването на дидактическия софтуерен продукт в обучението 
по английски език се реализират основни дидактически принципи 
като активност, гъвкавост, достъпност,  нагледност, последователност, 
системност, свързване на теорията с практиката, възможност за 
индивидуален подход и др. Така се подобрява нагледността и се предоставя 
възможност за по-добро възприемане, усвояване и приложение на учебното 
съдържание. Учебният материал се упражнява и повтаря неограничено 
съобразно с интересите и възможностите на учениците. Психолого-
педагогическата същност на продукта е насочена към бързо и ефективно 
обучение.

Интересът към обучаващия мултимедиен продукт се дължи на факта, 
че позволява учебното съдържание да се структурира в нива и поднива [9], 
т. е. изгражда се йерархична структура (в хипертекст формат), съобразена 
с поставените цели за хоризонтална и вертикална интелектуализация. 
Продуктът позволява диалог с учащия се, което дава възможност за избор 
на прекъсване и повторение, т.е. за промяна на хода на операциите. Тази 
възможност за обратна връзка и контрол върху потока на информация 
провокира активността на обучаемия, осигурява индивидуален подход за 
изследване и запаметяване и гарантира индивидуален темп за възприемане 
на информацията. За усвояване на учебното съдържание са предвидени 
интерактивни методи при цялостно спазване на индивидуалния подход в 
обучението и перманентното получаване на обратна връзка за прогреса на 
всеки ученик. 

Материалът в учебника е представен от 6 модула. Всеки от тях включва 
четири теми (три теми с нов материал и една тема, обобщаваща останалите 
в модула и затвърждаваща получените знания). Мултимедийният продукт, 
разработен върху вторите три модула, се състои от 150 страници (екрани). 
Реализиран е на модулен принцип – състои се от три самостоятелни 
модула, като всеки модул включва четири теми. 

Новите думи, срещани в текста и упражненията, са създадени като 
горещи думи – анотации: когато обучаемият кликне върху такава дума, 
се визуализира невидимо до момента поле, в което е записана думата, 
нейната транскрипция и значение. Ако се кликне върху символа         думата 
се произнася на английски език. При упражненията Listening и Read-
ing текстът, освен че може да се прочете от обучаемия, може и да се 
възпроизведе на английски език чрез бутоните Play, Pause и Stop.

,

Фигура 1
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По подобен начин са подадени и лексиката и граматиката от съответния 
преподаван материал чрез посочване на бутона ‘Help’. След изпълнението 
на дадено упражнение веднага се извежда информация за успеваемостта 
– Ok, No, Correct, Try again, Excellent. Чрез интерактивните задачи и 
упражнения се повишава равнището на обученост и се формират външни 
и вътрешни мотиви при обучението по чужд език с деца роми.  

От психолого-педагогическа гледна точка отделните групи задачи 
развиват познавателните функции като внимание, памет, мислене и имат 
обучаващ характер. Задачите са изготвени по разнообразен начин с цел 
привличане на вниманието и интереса и активизиране на когнитивните 
способности на децата.

Очаква се резултатите от изследването да дадат педагогически насоки 
за преподавателите по чужди езици, включително и за тези, които 
преподават на деца от малцинствата, да се справят с проблеми, свързани с 
учебния процес по чужд език  и по-специално с мотивацията за неговото 
овладяване.

Фигура 2

4  Процедура на изследването
  

Извършена е обширна и задълбочена изследователска дейност през 
целия втори срок на учебната 2007/2008 г. в часовете по английски език, 
което продължава и през следващата учебна година, за да се проследи и 
отчете прогресът в развитието и затвърждаването на знанията на децата. 
Освен количествен анализ на резултатите от изследването се извърши 
и задълбочен качествен анализ, което е възможно само при малък брой 
изследвани обекти.

Цялостната стратегия при събиране и анализ на данните по време 
на изследването е селективност в работната рамка, за да се избегне 
претоварване на данните. За целта на настоящото изследване най-
подходящо е използването на много методи, защото, както отбелязва 
Denscombe [10], всеки метод „може да погледне към проблема от 
различна страна, от своя перспектива, което може да се използват от 
изследователя като средство за сравнение и контраст”. Още повече, 
че „използването на различни методи предоставя възможност да се 
компенсират слабостите във всеки метод”. 

Данните са събирани в началото, по време на и в края на изследването 
с помощта на: 
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Въпросник за изследване на мотивацията за изучаване на чужд 1. 
език;
полуструктурирани интервюта с учениците;2. 
интервю с отворени въпроси, проведено с преподавателя; 3. 
наблюдение, проведено по време на цялото изследване;4. 
експертни карти за преподаватели експерти;5. 
тестове по английски език, включени в задължителната програма;6. 
дидактически тест за установяване на входящите знания на децата 7. 
и на техните крайни знания след приключване на изследването.

5  Представяне на резултатите от изследването

Качествен анализ на резултатите на децата роми

Качественият анализ позволи проследяването на всяко дете от ромски 
произход поотделно с оглед на емпиричните данни, получени за него в 
хода на изследването с мултимедия. Използването на мултимедия показа, 
че учениците роми установяват ниво на потвърдено развитие и обогатено 
подобрено учене. Мултимедията ги провокира сами да си помагат. Тя се 
оказа богат източник на стимулиране, учене и потенциални постижения. 
Учениците можеха и поеха контрол върху собственото си учене и 
учебен опит. Почти всички ученици от ромски произход ентусиазирано 
потвърдиха, че уроците по английски език, проведени с компютър, им 
харесват, от което проличава мотивационният ефект на мултимедията.

Според ромските ученици използването на компютърните технологии 
се е отразило положително върху опитността им по време на учебните 
часове. Това включва признаването и цененето на скоростната 
обратна връзка, възможността да избират да работят по групи или 
самостоятелно, възможността за визуална стимулация. Подкрепящ 
фактор беше и разнообразието на поднесения материал. По време на 
работа те взаимодействаха помежду си открито и без притеснения, 
което даде възможност на по-слабите ученици да добият увереност, и 
стимулира ученето им. Обмяната на учебния опит усилваше социалното 
взаимодействие. 

По време на учебния процес, проведен с мултимедия, децата се 
превърнаха от пасивни реципиенти на знания в активни участници в 
конструирането на такива, като правеха успешни опити да се изявяват, 
което не се получаваше в традиционното обучение с повечето от тях. 
Въпреки това на уроците, по време на които се използват компютри, не 
трябва да се гледа като на специално събитие и не трябва да се приема, 
че мотивацията или учебният процес се оптимизират именно поради 
наличието на мултимедия. Ученето, подпомогнато от компютър, трябва 
добре да се съчетае в работната рамка (вместо да се добави към нея) и да 
се планира очакваната динамика на урока с желаните учебни резултати.

Количествен анализ на данните от изследването

От анализа на данните от въпросника за изследване на мотивацията за 
изучаване на чужд език и тяхната систематизация може да се направи 
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предположение, че използването на образователната мултимедия при 
деца роми, повишава недвусмислено мотивацията им за учене на чужд 
език. Въпреки че мултимедията оказва положително влияние върху 
всички показатели на мотивацията, в най-голяма степен са се променили 
вътрешната мотивация за изучаване на чужд език, силата на мотивацията 
на децата и намаляването на тревожността им. Резултатите от анализа на 
данните от дидактическите тестове по английски език са представени в 
таблицата по-долу. 

Може да се направи изводът, че по-добрите учебни постижения се дължат 
на подобряване резултатите на всички ученици, и силни, и слаби. Това е 
атестат за предимствата на компютърно базираното обучение по английски 
език в основния курс на обучение. Намерена е известна зависимост, която 
дава основание да се определи следната тенденция: след провеждане на 
изследването целенасочената работа с интерактивна мултимедия е дала 
резултати, които се запазват доста високи и при отсрочената проверка и 
следователно могат да се определят като положителни.

Качествен анализ на данните от изследването
В края на изследването, проведено с интерактивна мултимедия, 

желанието на ромските деца да учат английски език е силно и конкретно 
мотивирано. Учениците посочват следните предимства на компютърно 
базираното обучение пред традиционното: акцентира се върху 
предимството да се оправят самостоятелно грешките; всичко се запомня 
по-бързо и по-лесно, особено лексиката, но в достатъчно висока степен и 
граматиката; могат да се движат напред и назад в материала по желание; 
по-забавно е; харесват колаборативната работа по двойки или групи; по-
бързо усвояват думите; искат да продължат да се обучават по английски 
език по същия начин.

Анализът на резултатите от проведеното интервю след изследването 
дава основание да се формулират допълнително следните изводи: (1) Като 
цяло се засилва интересът и активността сред ромските и българските деца; 
(2) Проведените уроци с мултимедийната програма определено променят 
положително мотивацията за учене, тъй като се засилва интересът и 
индивидуалната активност; (3) Дидактическите задачи, представени 
чрез интерактивна мултимедия, подпомагат усвояването на по-трудните 
елементи и явления в езика.

От приложението на дидактическия мултимедиен продукт по мнението 
на преподавателя се наблюдава обучаващ и възпитателен ефект. Интервюто 
с преподавателя показва положителното му отношение към този начин на 
работа за усилване мотивацията за учене и усвояване на английски език. 
Учителят отбелязва най-ясно отличаващите се промени в няколко посоки:

незабавна обратна връзка на резултатите, повишаваща интереса на • 
ромите, а и на българчетата;
феноменът „ново” и „различно” привлича ромите и ги интегрира с • 
българчетата в процеса на работа с компютърната програма;
прекратяване на отсъствията, висока активност, чувстват се • 
компетентни и желаят да отговарят и участват пълноценно в 
учебния процес; 
наблюдават се индивидуални различия в усвояването на материала;• 
придобитите знания се характеризират с трайност, защото след • 
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лятната ваканция учениците демонстрират наличието им;
възпитателно въздействие – по-добро общуване и създаване на • 
положително отношение между роми и българи.

Експертната оценка е многостранна и задълбочена. С нея се оценява 
работата по английски език с програмния продукт. Експертите прецизно 
оценяват въпросите, като акцентират върху някои процеси, характерни 
за обучението по съответната учебна дисциплина. Общите мнения на 
експертите са положителни по отношение на познавателната активност, 
засиления интерес, възможността за самостоятелност и саморегулация 
най-вече на ромските ученици, както и за разнообразяването на учебния 
процес. Единодушно е мнението, че има тясна връзка между обучението 
по английски език с компютри и положителната промяна в мотивацията 
на децата роми.

Анализът на резултатите от наблюдението дава възможност да се 
изведат някои специфични особености на поведението на ромските 
деца и да се формулират следните конкретни изводи: (1) с нарастващо 
желание изпълняват инструкциите на преподавателя; (2) при подходяща и 
целенасочена дейност могат да се концентрират и да насочат вниманието 
си към изпълнение на поставените задачи; (3) проявяват постоянство и 
желание да участват пълноценно в учебния процес наравно с връстниците 
си българчета.

Може да се обобщи, че макар и да са постигнати известни положителни 
резултати в повишаване мотивацията на децата роми за изучаване на чужд 
език, трябва да се осигури устойчивост на образователното им развитие. 
В настоящия случай това може да се постигне чрез системното използване 
на компютърните образователни технологии в часовете по чужд език.

6  Заключение
 

В рамките на чуждоезиковото обучение е немислимо да продължи 
работата по старите традиционни методи, където учителят е източник на 
всички знания, и се акцентира главно на репродукция и възпроизвеждане 
на информация от страна на учениците.  Информационните мултимедийни 
технологии предлагат големи възможности както по отношение на 
придобиването на нови знания, така и за затвърждаването им и творческото 
им прилагане. Ученикът е в центъра на собственото си учене, а учителят 
насочва и подпомага неговото развитие.

Мултимедията е подходяща учебна среда, която помага учениците да 
повишават нивото си по английски език и да развиват различни умения. 
В тази област има належаща нужда от повече изследвания. Компютърът 
притежава известен капацитет, който го прави мощно средство за 
обучение, но неговата педагогическа ефективност се проявява в начините 
на интегрирането му в реалния учебен процес. 

В заключение може да се обобщи, че използването на интерактивна 
мултимедия в учебния процес по чужд език допринася за неговото 
оптимизиране и усъвършенстване, повишава ефективността на обучението 
и засилва мотивацията за знания на учениците. 
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Резюме. Настоящият доклад разглежда компютърните игри  и 
образователния потенциал, заложен в тях, както и възможностите 
за тяхното прилагане при обучението на деца със специални 
образователни потребности. Представя различни образователни 
концепции, прилагащи игрите като средство за обучение. Спира 
се на различните етапи от компютърното обучение на деца с 
церебрална парализа – от използването на стандартен софтуер до 
специално разработена за тези деца софтуерна среда, базирана на 
игри. Разглеждат се резултатите от това обучение.

Ключови думи: деца със специални образователни потребности, 
компютърни игри, сериозни игри, образователен софтуер, 
компютърно обучение

1  Въведение

Още в древността хората измисляли и играли игри, които са били източник 
на знания и начин на забавление. Освен че доставяли удоволствие, чрез 
тях на поколенията се предавали определени знания и опит, и се развивали 
различни физически умения. Така както в легендите и приказките се е 
съхранила човешката история, чрез игрите през вековете хората са 
съхранили, предали и развили натрупания опит, знания и умения. Човекът 
е използвал игрите, за да предава тези знания, опит и умения на децата 
си, които ги развивали и предавали на своите деца, и това продължава и 
до днес.

За децата игрите се явяват един естествен начин за учене. Чрез тях 
придобиването на нови знания и умения става много лесно, защото ученето 
чрез игри е форма на забавление. Това е и една от причините за техния 
силен мотивиращ ефект. Те съдържат множество предизвикателства, а за 
децата е важно да доказват себе си в различни ситуации, да изследват и 
откриват новото. Всичко това става в процеса на техните игри. В съчетание 
с възможностите на съвременните технологии тези  безспорни предимства 
превръщат игрите в едно много мощно образователно средство при 
обучението на деца.

2  Обучение, базирано на игри

Технологиите имат много важна роля в развитието на игрите – като се 
започне от създаването на електронните игри през 70-те години на 
миналия век и се премине през видеоигрите и първите игри за персонален 
компютър до съвременните компютърни игри, използващи всички 
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предимства на съвременните технологии. Тяхната образователната роля 
е отбелязана още в самото начало, когато през 1975 г. Кларк Абт за първи 
път използва терминът сериозни игри в своята книга „Serious Games”. 
В нея той формулира идеята за използване на игрите за цели, различни 
от забавление. Абт определя сериозните игри като „Игри, които имат 
внимателно обмислена, ясно формулирана образователна цел и не са 
предназначени просто за забавление”. [1]

Сериозни игри (Serious Games), Обучение, базирано на игри (Game 
Based Learning, GBL), Образователни игри (Educational games) и 
Занимателно обучение (Entertainment education) са сходни образователни 
концепции в основата, на които стоят игрите като средство за обучение 
[1]. Съчетани с технологиите и електронното обучение, те формират едно 
ново динамично развиващо се направление в науката, което разкрива 
големия образователен потенциал, който се крие в игрите.

В съвременните условия на бързо развиващото се информационно 
общество и интегриране на компютрите в обучението сериозните 
образователни игри могат да бъдат разглеждани като „състезателни, 
ситуационни, интерактивни, обучаващи среди, базиращи се на набор 
от правила и/ или на фундаментален модел, в които при определени 
ограничения и променливи условия трябва да бъде постигната дадена 
цел”. В този смисъл сериозните игри се базират на няколко основни 
елемента [2]:

история•  – базиране на играта на реална ситуация, възможност за 
придобиване на реални знания и умения;
цели•  – мотивират играча и са обвързани с придобиване на знания 
и/ или умения;
правила•  – правят играта честна и вълнуваща, карат играча да 
търси специфични пътища за постигане на целите и гарантира, че 
останалите играчи ще следват същите или сходни пътища;
предизвикателства•  – пречки, усложняващи постигането на 
целите; карат играчите да се вълнуват, докато играят, да търсят 
подходящи решения, спазвайки правилата, т.е. съобразявайки се с 
ограниченията на средата; създава мотивация;
обратна връзка•  – осигурява допълнителна информация в отговор 
на определени действия от страна на играча;
взаимодействие•  – социален аспект; възможност за игра в групи; 
състезателен характер, създава мотивация.

Едно от главните предимства на представянето на знания и тренирането 
на умения посредством образователни игри е силният мотивиращ ефект, 
който те имат върху обучаемите. Компютърните игри съчетават тези 
предимствата с предимствата на съвременните компютърни технологии 
така игрите придобиват допълнителни характеристики като:

интерактивни и мултимедийни възможности, ангажиращи • вниманието;
различни игрови ситуации, разнообразие на извършваните дейности • 
и различни нива на сложност;
възможност за индивидуална работа или работа в група, пораждаща • 
конкуренция, а съответно и по-голяма мотивация;
състезателен характер и отчитане на резултат – поражда конкуренция • 
и мотивация.
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Тези предимства на игрите до голяма степен подпомагат ученето и 
водят до превръщане на постиженията в ефективни знания и умения. 
Това прави образователните игри един от най-подходящите инструменти 
за представяне на нови, затвърдяване на придобити знания и усвояване 
на умения при деца със специални образователни потребности (СОП), 
тъй като при тези деца един от основните фактори, играещ роля за 
усвояването на определени знания и умения, е мотивацията, която влияе 
върху степента на концентрация и продължителността на задържане на 
вниманието.

3  Компютърните игри в обучението на деца със специални 
    образователни потребности (СОП)
3.1  Контекст на изследването

Изследването, проведено в рамките на 5 години, чрез активно наблюдение 
(с участие) при компютърно обучение на деца със специални образователни 
нужди, се концентрира върху детска церебрална парализа1. То показва 
положителното влияние на компютърните игри за развитието на тези 
децата.

Наблюдавани са три аспекта от тяхното развитие:
фина моторика;• 
пространствена ориентация;• 
възприемане на графични образи и символи.• 

Наблюдаваните дейности, на базата на чието развитие са направени 
заключенията от изследването, са:

овладяване работата с електронно посочващо устройство (в случая • 
мишка) – свързано с развитие на фината моторика и овладяване на 
три основни движения при работа с мишката: свободно движение, 
щракване с бутон за избор на обект от екрана и влачене на обект 
при постоянно натиснат бутон;
овладяване работата с клавиатурата – свързано с овладяване • 
графичния вид на символите на буквите и запомняне на позициите 
на отделните символите върху клавиатурата;
осъществяване на връзка мишка – екран и клавиатура – екран, • 
свързани с пространствената ориентация и развитие на абстрактно 
логическото мислене.

През първата година наблюдението се извършва в процеса на компютърно 
обучение, проведено с 24 деца, разделени в две възрастови групи от 6 до 
10 и от 11- до 16-годишна възраст, разделени в 4 групи. При обучението се 
използват стандартните средства предоставяни от операционната система 
и няколко игри, разработени за компютърно обучение на деца в масово 
училище2. Използването на игрите за цели, различни от забавление, не 
1 Изследването е проведено в „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение 
и рехабилитация на деца с церебрална парализа – „Света София” ЕООД, Красна поляна, гр. 
София и принадлежащият към нея Дневен център за деца с церебрална парализа в периода 
1999 г. – 2004 г.
2 Използват се игри, разработени в средата Comenius Logo, които впоследствие са 
включени в пакета “Tool Kid”, използван при компютърно обучение на деца от 1-4 клас в 
общообразователното  училище.
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означава задължително образователната цел да бъде включена в дизайна 
на играта. Тя може да бъде асоциирана към нея от учител, който иска да я 
използва, за да постигне определена образователна цел. Така през първата 
година на обучението използваните компютърни игри бяха пригодени за 
целите на извършваното обучение макар и тяхната основна цел да не бе 
такава.

След края на първата година резултатите от наблюдението отчитат 
положително влияние на компютърното обучение върху развитието на 
децата в наблюдаваните аспекти, но като основен извод се налага нуждата 
от специализирани софтуерни приложения, отчитащи специфичните 
особености на заболяването и индивидуалните потребности на децата.

3.2  Спецификация на изискванията към игрите

Анализът на резултатите от първата година на обучението и отчитането 
на  специфичните особености на заболяването води до спецификация на 
изискванията, на които трябва да отговарят софтуерните приложения, 
които ще се разработят. Основните изисквания са свързани със:

игрова основа на извършваните дейности•  – свързана с предимствата 
на игрите при усвояване на знания и умения и главно със силния им 
мотивиращ ефект върху децата, наблюдаван през първата година на 
изследването;
интегриране на мултимедийните и интерактивни възможности • 
на технологиите – свързано с едновременното ангажиране на 
различните канали на възприятие – зрение, слух, с цел по-ефективно 
усвояване на предоставяните знания и умения. Това води до нужда 
от специални ресурси, които ще се използват. Екип от специалисти 
и логопеди разработва основен списък от думи, отговарящи на 
познати на децата обекти. На базата на този списък са създадени 
графичните и звуковите ресурси, използвани в игрите;
разнообразие в извършваните дейности•  – свързано с възможността 
за смяна на дейностите и игровите ситуации при отработване 
на дадено умение. Наблюдението от първата година показва, че 
такава смяна се налага на всеки 10 – 15 минути. Извършването на 
еднообразна дейност за по-продължителен период от време води 
до нарушаване на концентрацията и загуба на интерес от страна 
на децата;
различни нива на сложност•  – свързани с предоставяне на 
възможност за надграждане на знания и умения чрез постепенно 
повишаване на нивото на сложност на поставяните задачи.

3.3  Специализирани игри за обучение на деца с церебрална парализа

На базата на така определените основни изисквания са създадени няколко 
отделни компютърни игри, предназначени да развиват определени знания 
и умения у децата, свързани с основните аспекта на наблюдението.  Това 
са игрите: „Силуети”, „Сенки”, „Звуци”, „Букви”, „Думи” и „Думички”. 
През следващата година обучението в първата възрастова група се базира 
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основно на тези игри. В течение на тази година игрите се доразвиват 
и усъвършенстват. Създават се нови игри, които заедно със старите 
впоследствие се обединяват в един общ софтуерен пакет – „Къща на 
игрите”3, разработен и предназначен специално за работа с деца с 
церебрална парализа [3]. В зависимост от индивидуалните особености и 
успеваемостта при всяко от децата се следва индивидуален план и ритъм 
на работа, съобразен с една обща схема, съчетаваща поетапна работа 
с различните игри от пакета чрез комбинирането и редуването им по 
подходящ начин. 

При обучението на децата от по-високата възрастова група игрите 
от пакета се използват като средство за награда и поощрение, а 
основните дейности при тях са свързани с работа с текстов редактор и 
текстообработваща система, а в последния етап – работа с интернет.

Игрите в софтуерния пакет „Къща на игрите” са разделени на няколко 
основни групи, като на всяка от тях се съпоставя определен герой и стая от 
къщата, където живее той. Героите са четирима: Господин Мишок, който 
отговаря за игрите за усвояване работата с мишката (Фиг. 1); Госпожа 
Книжкова, която отговаря за игрите за усвояване клавишите с букви от 
клавиатурата, като при игрите от тази група се отработват и движенията 
на мишката (Фиг. 2); Господин Сметалко, който отговаря за игрите за 
усвояване клавишите с цифрите (Фиг. 3); и Господин Моливко, който 
помага на децата да се запознаят с цветовете, като едновременно с това се 
отработват движенията с мишката (Фиг. 4) [4].

3 Повече информация за софтуерният пакет „Къща на игрите” може да намерите на адрес http://
edusoft.fmi.uni-sofia.bg/specialneeds/.

Фиг. 1. Стаята          
на Г-н Мишок

Фиг. 2. Стаята          
на Г-жа Книжкова

Фиг. 3. Стаята          
на Г-н Сметалко

Фиг. 4. Стаята          
на Г-н Моливко

Господин Мишок отговаря за игрите „Силуети” (Фиг. 5), „Сенки” (Фиг. 
6), и „Звуци” (Фиг. 7). С първата игра се усвоява свободното движение на 
мишката, другите две игри са предназначени за усвояване на еднократното 
щракване с бутон на мишката и влачене на обект при натиснат бутон на 
мишката. Всяка от игрите има по няколко нива, в които постепенно се 
повишава нивото на сложност на поставените задачи [4].

Фиг. 5. Силуети – 
второ ниво

Фиг. 6. Сенки – 
първо ниво

Фиг. 7. Звуци – второ 
ниво



          271Компютърните игри в обучението на деца със специални образователни потребности    271

Госпожа Книжкова отговаря за игрите „Думички” (Фиг. 8), „Букви” 
(Фиг. 9), „Думи” (Фиг. 10) и „Описание” (Фиг. 11). Първата игра е 
предназначена за усвояване и затвърдяване уменията за работа с мишката, 
с втората и третата се заучават позициите на клавишите с букви от 
клавиатурата, а с последната се затвърдяват тези умения, като се поставя 
и по-сложна познавателна задача, развиваща знанията за построяване на 
граматически правилно изречение. [4]

Фиг. 8. Думички – 
трето ниво

Фиг. 9. Букви – първо 
ниво

Фиг. 10. Думи – 
първо ниво

Фиг. 11. Описание

Господин Сметалко отговаря за игрите „Цифри” (Фиг. 12) и „Кой е 
по?” (Фиг. 13, 14). Те са предназначени за усвояване работа с клавишите с 
цифри от клавиатурата; специфичните задачи, които поставят, спомагат за 
развитието на абстрактно логическото мислене и формиране на представа 
за наредба и количество [4].

Фиг. 12. Цифри – 
трето ниво

Фиг. 13. Кое е по? Фиг. 14. Кое е по? – 
настройки

Господин Моливко отговаря за игрите „Цветове” (Фиг. 15) и „Оцвети” 
(Фиг. 16). Чрез тях се затвърдяват уменията за работа с мишката, запознават 
с цветовете и техните имена [4].

Фиг. 15. Цветове – първо ниво Фиг. 16. Оцвети
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3.4  Резултати и изводи

В края на наблюдението са отчетени следните резултати [5]:
При децата на възраст от 6 до 10 години се наблюдава следната 

зависимост:
по отношение овладяване работата с компютърната система и работа • 
с графична информация при 2 от децата не се наблюдава съществен 
напредък, 6 от децата постигат положителни резултати, но при 
предоставяне на допълнителна помощ от страна на преподавателя 
и 4 от децата се справят много добре без допълнителна помощ. Това 
показва, че общата успеваемост при тази дейност е над 83 %;
по отношение овладяване работата с текстова информация при 1 от • 
децата не се наблюдава съществен напредък, 5 от децата постигат 
положителни резултати, но при предоставяне на допълнителна 
помощ от страна на преподавателя и 6 от децата се справят 
много добре без допълнителна помощ. Това показва, че общата 
успеваемост при тази дейност е над 92 %.

При децата на възраст от 11 до 16 години се наблюдава следната 
зависимост:

по отношение овладяване работата с компютърната система и работа • 
с графична информация при 1 от децата не се наблюдава съществен 
напредък, 4 от децата постигат положителни резултати, но при 
предоставяне на допълнителна помощ от страна на преподавателя 
и 7 от децата се справят много добре без допълнителна помощ. Това 
показва, че общата успеваемост при тази дейност е над 92 %; 
по отношение овладяване работата с текстова информация при 1 от • 
децата не се наблюдава съществен напредък, 4 от децата постигат 
положителни резултати, но при предоставяне на допълнителна 
помощ от страна на преподавателя и 7 от децата се справят 
много добре без допълнителна помощ. Това показва, че общата 
успеваемост при тази дейност е над 92 %;
по отношение комуникация в локална мрежа при 3 от децата не се • 
наблюдава съществен напредък, 6 от децата се справят с помощ 
и 3 се справят много добре без помощ. Това показва, че общата 
успеваемост при тази дейност е около 75 %. Този резултат налага 
извода, че тази дейност значително затруднява децата.
по отношение комбиниране на информация при 2 от децата няма • 
напредък, 5 от децата се справят с допълнителна помощ и 5 от 
децата се справят самостоятелно много добре. Това показва, че 
общата успеваемост при тази дейност е над 83 %.

Крайните резултати показват, че средно при над 87% от децата се 
наблюдава успеваемост при усвояване работата с компютърната система 
и с графична информация – основният етап, при който за обучението на 
децата се използват компютърни игри.

Резултатите от наблюдението показват, че компютърните игри играят 
много важна роля в първия етап от компютърното обучение на деца с 
церебрална парализа. Те имат главна роля при овладяване работата с 
компютърната система, което играе решаваща роля за успешното справяне 
на децата в следващите етапи от обучението при работа с текст и интернет.
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Високата степен на мотивация, породена от разнообразието на 
извършваните дейности, е едно от главните предимства на игрите като тип 
образователен софтуер при работа с деца със СОП. Освен това благодарение 
на различните игрови ситуации, които реализират, те дават възможност за 
усвояване и затвърдяване на различни знания и умения, даващи опита, 
необходим за решаване на проблеми в реална ситуация. Това е много 
важно при децата със специални образователни потребности, при които 
липсва сензорно двигателен опит (характерно за детската церебрална 
парализа), който съчетан с мозъчното увреждане води до проблеми с 
развитието на познавателните функции и интелектуално изоставане. За 
тези деца е много важно да се осигури подходяща образователна среда, 
предназначена да им даде средства за по-голямо взаимодействие с тяхното 
обкръжение и да подсигури опита в реални ситуации, от който се нуждаят. 
Това е една от причините, поради която компютърните образователни игри 
се явяват едно от най-подходящите средства за поднасяне на нови знания 
и усвояване на умения при тези деца.

4  Заключение

В нашето динамично развиващо се общество игрите са претърпели много 
промени и развитие, но и досега изпълняват двете си основни роли – да ни 
забавляват и да ни учат. Независимо от формата, под която са представени, 
и технологиите, които се използват, ние продължаваме да използваме 
игрите, за да учим. В тях продължават да се откриват нови аспекти и 
възможности за приложение като средство за обучение в области като 
бизнеса, политиката, военната сфера и медицината и не на последно място 
– при обучението на деца със специални образователни потребности.
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Резюме. Статията представя резултатите от изследване върху 
влиянието на интегрирането на уеб-базирани технологии в 
обучението по Академично писане (на английски език) за студенти 
от хуманитарни специалности.  Данните, получени от участници 
в магистърска програма, демонстрират предпочитанията към 
предложените инварианти на дизайна на дейности и отчитат факта, 
че студентите поставят традиционното обучение и неизползването 
на технологии на последно място като възможност. На базата 
на анализа са указани потенциално ефективните технологии 
за представяне на: учебно съдържание, последователност на 
дейностите (занятие), дейности за групова и за индивидуална 
работа и оценяване.

Ключови думи: английски език за академични цели (EAP), смесено 
обучение, уеб-базирано обучение, висше образование

1  Въведение

Навлизането на технологиите във висшето образование постави много 
предизвикателства както пред преподавателите и създателите на 
учебни програми, така и пред обучаемите. Това се отнася в най-голяма 
степен за обучението в хуманитарните специалности, където нивото на 
компютърните умения и опита в обучение, подпомагано от технологии, са 
на относително по-ниско ниво, отколкото при природо-математическите 
специалности. Настоящото представяне цели да подпомогне 
преподавателите от филологическите специалности при взимането на 
дизайнерски решения за създаване на курсове/модули, занятия, дейности 
и обучителни обекти. Представени са подходящите технологии за всяко от 
тези нива на дизайн на обучение по академично писане на английски език, 
както и са демонстрирани предпочитанията на студенти в магистърска 
степен на обучение към всеки от предлаганите инварианти.   

1.1  Учебна ситуация
 

Обект на изследването са 56 студенти от магистърска програма на 
Факултета по класически и нови филологии (ФКНФ) „Комуникация: 
език, литература, медии”, на средна възраст над 30 години, обучавани по 
1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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задължителната дисциплина Академично писане (на английски език) (Ac-
ademic Writing) в рамките на един семестър, с хорариум от 30 академични 
часа. 

Целта на обучението е студентите да усъвършенстват умението за 
писане на академичен текст на английски език, както и свързаните с него 
умения за търсене и подбиране на информация, планиране, редактиране 
и оформяне според зададени изисквания. Основно приложение на това 
умение е академична и професионална комуникация и осмисляне на 
различните жанрове на академичния текст за целите на тази комуникация. 
Конкретните изследвани жанрове са анотирана библиография, бележки 
(notes), обобщение (summary) и литературен обзор (literature review, като 
курсова работа).

22 от обучаваните съобщават, че работят, 8 са неработещи редовни 
студенти; съотношението редовни: задочни студенти е 13:43, а 
съотношението мъже: жени 1:5. Входното ниво на компютърните умения 
се отчита като задоволително – 92% от участниците ползват и-мейл, 
търсещи машини, програми за синхронна комуникация в интернет (чат) 
и текстообработващи програми; 3-ма съобщават, че не са използвали 
форуми и рядко ползват компютър.

 

1.2  Етапи и инструменти на изследването

Изследването е от вида количествено-качествено „изследване в действие” 
(Action Research), тъй като цели получаването на информация за 
конкретна учебна практика. Включва дизайна на модул по Академично 
писане на английски език, създаване на инструменти, пилотиране на 
модула и провеждане на изследването. Двата елемента – дизайн на модул 
и инструменти за изследването му, са предмет на друга статия [1] и няма 
да бъдат разгледани в детайли тук. По време на обучението са събрани 
данни за входното ниво на владеене на английски език и компютърна 
грамотност (чрез стандартен тест за език и входно представяне), както и за 
предпочитанията на студентите по отношение на това дали и коя технология 
е най-подходяща за различните елементи на дизайна. В допълнение, за 
занятията със задочници бяха проведени наблюдения с цел да се установи 
какви конкретни проблеми срещат по-възрастните обучаеми при работа с 
технологиите. След приключване на модула е попълнена анонимно анкета, 
проведени са фокус-групи с редовните и задочните студенти поотделно и са 
анализирани създадените от обучаемите академични текстове (събрани в 
портфолио) според зададените критерии за всеки от изучаваните жанрове. 
След анализ на получените данни бяха направени промени в дизайна с цел 
да се оптимизира и подобри качеството на обучението.

2  Резултати от изследването 

На макрониво на дизайна на модула се реализира дефиниране на целите и 
задачите на смесеното обучение  [2, 3] по Академично писане (на английски 
език), които се основават на жанрово базираното обучение [4], формата 
на обучение (магистърска степен, редовна и задочна) и изискванията към 
конкретните студенти. Елементите на дизайна [5] са курс – занятие – 
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дейност – обучителен обект.  В микронивото на дизайна беше реализирана 
разработка на инварианти на дейностите в съответствие с предлаганите 
от технологиите възможности [6] и тяхната приложимост за обучение по 
чужд език [7]. Бяха създадени и шаблони за описването на всеки елемент 
с цел да се улесни процесът на дизайн [1, 7].

Инструментариумът за изследване на модула е разработен на 
базата на утвърдени средства за оценяване на университетски курсове 
и в съответствие със заложените цели на конкретното обучение [8-10]. 
Така за формиращо оценяване бяха създадени интегрирани рефлексии 
и дейности за установяване на входното и изходното ниво за всеки един 
от разглежданите жанрове, а за сумативна оценка бяха адаптирани и 
реализирани анкета и въпроси за фокус-група. За наблюдението беше 
създаден шаблон за попълване на данни по задаваните от студентите 
въпроси свързани с технологиите [1].  

Резултатите от обучението са представени в Таблица 1 – според 
критериите за всеки един от жанровете. Вижда се, че като цяло резултатите 
за елементите на портфолиото са високи, над 8 (от 10) за редовните 
студенти и над 7 (от 10) за задочните. При бележките се наблюдава 
проблем при извличането на съществената информация, както и това, че 
се взимат цели изречения, а не ключови думи и фрази. При анотираната 
библиография се забелязва непълна информация за източниците, докато 
със самото анотиране не се отчитат проблеми. В обобщенията има 
затруднение с интегрирането на използваните идеи от други автори 
в собствения текст, като проблемът се запазва и при комбинирането на 
повече източници в курсовата работа. Плагиатството и неправилното 
цитиране частично са преодолени (изходно ниво на литературен обзор), 
но структурирането на текста и използването на подходящ стил и език 
остават на относително ниско ниво. Тези данни показват силно влияние 
на умението за писане на академичен текст на български език, при който 
структурирането остава на ниво есе в средното образование. Важността 
на правилно позоваване на оригинала не се отчита достатъчно, ниско е 
и нивото на критическо мислене и умението да се изразява отношение 
по подходящ начин. Може да се заключи, че целите на обучението по 
академично писане са постигнати, но има необходимост от повече работа 
по самото писане на текст на английски език с оглед на осмисляне на 
структурата и особеностите на академичните жанрове. 

Данните от рефлексиите отразяват предпочитанията на студентите 
по отношение на предложените инварианти на представяне на учебния 
материал, на последователността от дейности (занятие), на дейностите 
за групова и за индивидуална работа, както и за оценяване (данни от 
рефлексии). Вижда се (табл. 2), че при всички рефлексии студентите са 
поставили на последно място възможността да не се използват технологии 
в обучението им, а различните видове медии са с голяма преднина пред 
тази възможност. Може да се обобщи, че за учебен материал най-удачно 
е комбинирането на интерактивен туториал с интегриране на упражнения 
(позиция от 1,7), с аудио-видео туториал и презентация (позиции около 
2,6). Много по-непредпочитани (с позиции около 4) са текстовите формати 
на представяне.
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Таблица 1. Резултати от входните и изходните равнища за изследваните жанрове

Портфолио Курсова работа 
(Литературен обзор)

Бележки Анот. библ. Обобщ.

В
ходно равнищ

е
по критериите за ж

анра

• Не винаги най-
важното;

• Цели 
изречения, 
директно взети;

• Дълги откъси.

1. Дълги, директно копирани, цели 
изречения;

2. Прекалено накъсани ключови 
фрази, а не изречения;
 
3. Промяна на жанра – бележки, 
директно копиране;

4. Анотирането не е по същество, а 
по-скоро разказва само началото,
липсват библиографски данни.

5. Предимно тип 
преразказ, без анализ. 
Липса на критическа 
оценка (собствено 
мнение);
6. Липса на цитиране или 
неправилно такова;
7. Липса на форматиране 
според стила  – много 
често;
8. Цели откъси, директно 
копирани, плагиатство;
9. Накъсаност, липса на 
кохезия;
10. Структурата на целия 
текст и на ниво параграф 
е проблем;
11. Структурата на ниво 
изречение и връзки е 
проблем.

И
зходно равнищ

е
по критерии за ж

анра

– Приличат на 
обобщения;

– Директно 
взети цели 
изречения.

Средна оценка 
6,92 (от 10) 
(редовно), 
8,18 (от 10) 
(задочно).

12. Повечето са се 
справили добре;

13. Единични 
случаи с непълна 
библиография.

Ср. оценка 7,3 
(зад.) и 8,56 (ред.).

– повечето са се 
справили много 
добре;
 
– единични 
случаи на 
директно 
копирани 
изречения;

– несвързани 
изречения. 

Ср.оценка 8,8 
(ред.) и 8,4 
(задочно).

14. Избор на подходяща 
тема (средна стойност 
33,2 от 40), ресурси 
(средна стойност 35 от 
40) и разнообразие от 
такива (30 от 40) – много 
добри;
15. Повечето са се 
справили с изискванията 
на формата, но има и 
много пропуски (32,9, но 
има и с 0);
16. Слаби са 
цитирането (23 от 40) 
и библиографията (26 
от 40);
17. Проблем са 
структурата (18,8), езика 
(18,5) и кохезията (20 
от 40);
18. Средна оценка 28 
(от 40).

При дейностите за индивидуална работа редът на предпочитание 
поставя уебстраницата във виртуалната учебна среда, форумът и работния 
лист на предна позиция, следвани от презентацията и външни ресурси тип 
уебстраница. Малкото разстояние при подредбата на всички представени 
медии подсказва, че е удачно, при възможност, комбинирането на повече 
от тях за дадена дейност. Груповата работа е най-добре да се дава чрез 
форум, а уики и и-мейл са по-малко предпочитани. При обратната връзка 
и оценяването предложените инварианти са много, и предпочитанията 
варират значително. Вижда се обаче, че оценяването без коментар е 
много назад, докато персонализираната обратна връзка от преподавател 
е първа, с малка разлика в избора на медия. Явно е, че за студентите 
коментарът е особено важен, като оценката от колеги (състуденти) не 
се предпочита много. Забелязва се и тенденцията да се дава по-предно 
място на технологии, които предполагат индивидуална обратна връзка 
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Таблица 2. Данни от рефлексиите

Най-подходяща медия за: Ср. Бр.
...представяне на учебен материал

интерактивен туториал 1,8 6
аудио-видео туториал 2,7
презентация PowerPoint 2,8
връзка към текст 3,6
работен лист – лекция 4
без технологии 5,7

....представяне на последователност от 
дейности (занятие)

уеб страница в Мудъл 2,1 5
работен лист (илюстриран, с 
хипервръзки)

2,3

PowerPoint 2,4
работен лист (текст) 3,6
без технологии 4,6

...дейност за индивидуална работа
уеб страница в Мудъл 2,7 6

форум с пояснения 2,8
работен лист с текст 3
PowerPoint 3,6
уеб страница 3,6
без технологии 5,4

....дейност за групова работа
форум 1,4 4
уики 2,6
и-мейл 2,7
без технологии 3,6

....представяне на дейност за оценяване
коментар от тутор личен 2,1 7
коментар тутор във форум 2,7
личен и-мейл 3,4
коментар студенти форум 3,7
оценяване без коментар тутор 4,8
оценяване без коментар студенти 5,1
без технологии 6,2

(коментар от преподавател във виртуалната среда) пред достъпните за 
всички коментари във форум. 

Анализът на получените данни от наблюденията подсказва 
възможности за повишаване на ефективността на работата и предоставяне 
на равни възможности въпреки разликата в нивото на работа с компютър, 
а именно:

Предоставяне на изрични указания за вход и ползване на средата 1. 
индивидуално на всеки студент, а не в самата среда, както досега;
Обучение по търсене и оценяване на информация като основно 2. 
академично умение в рамките на специализирани за това занятия 
(например мета курс тип изборна дисциплина за тези, които срещат 
затруднения);
Обучение по използване на основните офис продукти за набиране, 3. 
редактиране и форматиране на текст (отново в рамките на друга 
изборна дисциплина).

Забелязва се, че указания, свързани с технологиите, се възприемат 
трудно, ако са в писмена форма и на английски език. За решаването на този 
проблем те бяха своевременно опростени с тенденция всички инструкции 
да бъдат давани на няколко места (например в описанието на занятието, 
в описанието на дейността в съответното място според използваната 
уеб-базирана технология, в работен лист). Подходяща подкрепа беше 
организирана и чрез груповата работа и взаимопомощта между самите 
студенти, както и индивидуалната подкрепа от страна на инструктора за 
тези, които срещат най-сериозни затруднения.

Анкетата се състои от 7 групи въпроси за оценяване на елементите на 
курс от смесен тип, като за оценяване се използват стандартни 5-степенни 
Ликертови скали. От тези групи се дискутират 3, които имат директно 
отношение към инвариантите на представяне: Дизайн, Натоварване и 
Оценяване. Отбелязаните с * въпроси са зададени отрицателно, което е 
отчетено при анализа. В първата група (фиг. 1) се отчитат много високи 
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средни стойности на използването на различни медии за представяне на 
курса, както и на качеството на курса като цяло – над 4,5 (от 5). Интересът 
към използваните материали и дейности също е много висок (близо 
4,5), а одобрението на смесения формат и убедеността, че той предлага 
качествено обучение са със средна стойност над 4,3. Малко по-ниско, но 
над неутралната зона от 3 е мнението за това доколко материалите са били 
адекватно количество, което говори, че броят материали позволява да 
бъдат пълноценно използвани според болшинството от студентите.

Фиг. 1. Дизайн на елементите на курс от смесен тип

Втората група разглеждани въпроси се отнася до усещането за 
натоварване вследствие на използването на уеб-базирани технологии 
за провеждане на курса (фиг. 2). Явно е, че този формат се приема 
изключително добре, с оценка 4,5 (от 5) и не предизвиква напрежение 
у мнозинството от студентите (средна оценка над 4). По отношение на 
броя теми  и времето за осмислянето на материала мненията са малко над 
3,5, което може да се тълкува като относително успешно разпределение 
на натоварването с одобрение над неутралната зона. Близо до нея е и 
отговорът на директния въпрос дали натоварването в курса е прекалено 
голямо, което отново е показател за усещане за умерено натоварване.

Фиг. 2. Усещане за натоварване при курс от смесен тип 

Последната разглеждана група не съдържа въпроси, ориентирани 
директно към използваните технологии, но се отнася до използването 
им за начина на преподаване, даването на обратна връзка и усещането за 
успех с помощта на технологиите. Най-висока оценка е получила обратната 
връзка по отношение на използваните за предоставянето й средства (над 
4,5), от което може да се съди, че студентите високо оценяват наличието на 
разнообразие при получаването й. Също висока е и средната стойност на 
отговорите за начина на преподаване и осмислянето, че от студентите се 
очаква разбиране, а не само възпроизвеждане (около 4,5). Малко по-ниски 
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(над 4) са стойностите за усещането, че преподавателите уважават и се 
интересуват от опита на студентите и също се учат от тях, възможните 
начини на оценяване, както и това, че не се задават въпроси само за факти. 
Вижда се, че студентите преценяват, че само запаметяване не е достатъчно 
за успеха им по предмета, а и много от тях приемат, че трябва да се учи 
системно, за да се постигнат добри резултати (средни стойности над 3,5).

Фиг. 3. Оценяване при курс от смесен тип 

Резултатите от фокус-групите бяха кодирани и групирани, за да могат 
да бъдат анализирани свободните отговори на поставените пет категории 
въпроси: за жанровата компетенция и крититически анализ на литература, 
за общото усещане от курса, за дейностите онлайн (включително 
дискусии и рефлексии), и за интеракцията с преподавателя. В отговорите 
беше обособена и шеста група – свързана с административни въпроси. 
Анализът на резултатите показва, че по отношение на курса като цяло, и 
постигането на целите, които той си поставя, студентите са изключително 
удовлетворени от полученото: курсът е изключително интересен (4 
отговора), иновативно поднесен (7), добре подреден, с разнообразие на 
материали и медии на представянето им, както и постоянната достъпност 
до тези материали. Осмислена е полезността на външните ресурси за 
запознаване с автентични материали от носители на езика. По отношение 
на уменията за писане мнението е, че форматът на курса е изключително 
подходящ, тъй като е практически насочен „без много теории” (3) и 
обучаемите биха искали да има повече време за упражняване на уменията 
за форматиране в реално време (3), предлагане на готови шаблони за 
форматиране на текстовете (2), както и повече обяснение кое къде се пише. 
Спрямо писането на академичен текст на английски език личи променено 
отношение към изискванията, осъзнаването на смисъла от прилагането на 
цитиране и правилно структуриране. Част от студентите споделят, че са 
имали притеснения в началото на курса поради активното използване на 
непознати за тях технологии, но отчитат добро самочувствие и адекватно 
справяне с възложените задачи.

 
Направени промени в дизайна

На базата на представения анализ на резултатите темите бяха 
преструктурирани така, че да позволят отделянето на повече присъствено 
време за практическа работа по примерни текстове, докато дейностите, 
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свързани с представяне на материала, бяха преработени в такива за 
самостоятелна работа. За тази цел бяха направени допълнителни указания, 
както и дублирането на такива за всички инварианти на представяне 
на дейността. Курсовата работа, материалите и указанията за нея бяха 
изнесени като отделна тема. Допълнителна дейност по редактиране 
на текст на курсова работа беше добавена в присъствените занимания, 
като тя беше придружена с материали и работни листове по структурата 
и форматирането на текста. В описанието на всяка от задачите беше 
допълнено какъв точно продукт се очаква от студентите.

Изводи и бъдеща работа 

Настоящата разработка представя частични резултати от дисертационен 
труд в областта на електронното обучение. Може да се обобщи, че като 
цяло курсът е изключително позитивно оценен, като поднасянето му и 
електронната форма на материалите са особено добре приети. Уменията за 
писане и жанровата компетенция са осмислени и оценени, като се споделя 
потребност от повече занимания в реално време, както и повече време между 
занятията. Направените изводи предлагат възможност за оптимизиране на 
дизайна на университетски курс по писане на академичен текст. Бъдещата 
работа включва обработка на получените данни от провеждането на курс 
по адаптирания дизайн, както и изследване на приложимостта на такъв 
дизайн към други курсове по академичен и специализиран английски език 
в Софийския университет.
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контекста на обучението по френски език като чужд. Проследява 
се развитието на медията и промените през годините с навлизането 
на интернет. Посочват се първите радиопредавания по чужд език 
в България. Анализира се секцията упражнения на Радио Франс 
Интернационал като възможност за самообучение и преподаване 
по френски език, като вид електронно обучение за образователните 
цели на речевата дейност слушане с разбиране, залегнала като 
основен критерий в Европейската езикова рамка (1998), Държавните 
образователни изисквания (ДОИ) и Езиковия паспорт.

Ключови думи: медия радио, образователен потенциал, 
чуждоезиково обучение, информационни технологии, слушане с 
разбиране

Няколко са стратегическите документи, които очертават „динамично 
конструиращия” се европейски модел на чуждоезиковото обучение през 
последните десетилетия, за да се формулира нуждата от използването на 
информационните и комуникационни технологии в обучението по чужд 
език. През последните 50 години това са проектите и програмите: „Живи 
езици” 62-69 г. и 71-81 г.; „Бялата книга за образование и подготовка”; 
„Езици, културна идентичност и демократично гражданство в Европа” 
(2000-2005) и др., както и стратегически важната Лисабонска среща на 
Съвета на Европа през 2000 г., която постави пред Европейския съюз 
задачата до 2010 европейското образование да се превърне в световен 
стандарт. Резултатът от тази среща на министрите на образованието от 
страните членки е обединяването им около три основни цели: подобряване 
качеството и ефективността на образователните системи на Евросъюза; 
осигуряване на достъп до образование на всеки; отваряне на европейското 
образование към света и приемането на “e-Learning Action Plan”. Планът 
отговоря за въвеждането на информационните и комуникационни 
технологии в образованието. Съвременният модел на чуждоезиковото 
обучение [1] е повлиян от горните документи и процеси и кореспондира 
с целите на Европа – чуждоезиковото обучение, ориентирано към цялото 

1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.



          283Образователният потенциал на медията радио в обучението по чужд език          283

общество, през целия живот на човека; насочено към изучаващия чужд 
език; творчески ориентирано и подлежащо на стандартизация. Много 
преди Лисабонската среща, използването на информационните и 
комуникационни технологии е част от съвременното обучение по чужд 
език, което гъвкаво следва иновациите и бързо се възползва от тях. 
Още в началото на миналия век се използват различни аудиовизуални 
технологии в обучението по чужд език: като се започне от учебно кино, 
специализирани учебни радио програми, езикова лаборатория и се стигне 
до първите учебници, придружени с аудиовизуални носители на уроци 
и упражнения –  първоначално на плочи, магнетофонни ленти, видео и 
аудио касети, компактдискове и др.
 

1  Технологията радио. Кратък преглед на образователния 
    потенциал на медията радио в обучението по чужд език.

Радиото, като технология за пренасяне на информация на голямо 
разстояние, използваща радиовълните, се появява през началото на XX  
в. в различни страни на Европа и Америка. В България през 1935 г. с указ 
на цар Борис I радиоразпръскването е държавна собственост и през тази 
година се появява Българско национално радио (БНР). От първите години 
на своята поява до днес медията радио е средство за масова информация 
с три основни характеристики: да информира, да образова и да забавлява. 
Откриват се ранни следи от предавания по чужд език в България още с 
първите няколкочасови програми, излъчени през 1935 г. от радио Варна. 
От този период датират и първите данни за включване в програмата на 
българското радио на специализирани предавания по чужд език с цел 
обучение:  На заседание на радиоклуб Варна на 17.01.1935 г. се говори за 
пръв път в България за радиопредаване на чужди езици. „Традицията на 
Alliance Française и Deutsche Schule във Варна е силна и тепърва предстои 
да изиграе своята роля за утвърждаване на българските радиопредавания 
на чужди езици” [2]. Тези първи следи на излъчени специализирани 
предавания по чужд език, които откриваме в архивите,  създават традиция, 
която продължава до 1992 г.  чрез национална програма „Знание”, след което 
заедно с програмата предаванията по чужд език са спрени. Тук интересен 
е фактът, как още с първите няколкочасови ефирни програми в България, 
със самата поява всъщност на радио емисии в страната ни,  през 1934-1935 
г., ясно се откроява нуждата да се използва радиото за образователни цели 
и то дефинирани в посока чуждоезиково обучение чрез специализираните 
„лекции”. Нужда и цел, които днес можем да изследваме само като 
история в българския радиоефир. До 1990 г. Българско национално 
радио (БНР) е единственото, което излъчва в рамките на страната чрез 
четири национални програми: информационно-музикалната „Хоризонт”, 
информационно-образователната „Христо Ботев”, музикалната – „Орфей” 
и образователната „Знание”. Днес програмите „Орфей” и „Знание” 
са се слели в информационно-образователната „Христо Ботев”. От 
1992 г. със закриването на програма „Знание” са спрени от излъчване 
специализираните радиопредавания по чужд език. 
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2  Радио и интернет

Глобалната мрежа – интернет освободи и промени технологиите. Днес 
говорим за електронно обучение във виртуални среди, където учителят е 
модератор, консултант, експерт, новатор, асистиращ процеса на обучение, 
а обучаемият е автономен и активен участник. Интернет промени 
традиционното разпространение на радиостанциите. Днес почти всяка 
чуждестранна радиостанция може да бъде слушана свободно в интернет. 
Освен свободния достъп до световни медии – автентични носители на 
чужд език, интернет направи радиостанциите „да могат да се виждат”, 
освен да се слушат; в интернет слушателят чете новините, гледа снимки 
и търси и слуша складирани по рубрики и в архив аудиоматериали от 
предавания по свой избор, новини и репортажи, дълго след като те са 
прозвучали в ефир. Тази “визуализация” на радиостанцията се пребори с 
“ефимерността” на медията и радиото, благодарение на интернет придоби 
специфичната интерактивност – слушателят избира сам кога и какво да 
слуша. В интернет, радиостанцията вече е: достъпна до всеки, без 
ефирно ограничение; информацията може да бъде и прочетена; могат 
да се чуят голям набор от аудиоматериали по всяко време.

В този контекст Радио Франс Интернационал изработва специализирана 
система от упражнения, посветени на изучаването и преподаването 
на френски език чрез радио, под рубриката – la langue françaisе, 
които имат своите ежедневни ефирни излъчвания и могат да бъдат 
използвани пълноценно в интернет страницата на медията. Радио Франс 
Интернационал развива и използва потенциала на медията – за  една от 
основните речеви дейности при изучаване на чужд език – слушане, свързана 
с важната когнитивна функция – разбиране. Слушане с разбиране е вече 
неделима лингвистична корелация, комплексна дейност по отношение на 
изучаването на чужд език. Тя е залегнала като критерий в Европейската 
езикова рамка (1998), Езиковия паспорт и Държавните образователни 
изисквания (ДОИ). Слушането с разбиране се разглежда като активна 
когнитивна дейност, която подлежи на изграждане, упражняване и 
усъвършенстване [3]. А учебните дейности, които имат за цел обучение 
в слушане с разбиране, следват определени стратегии и прилагат 
конкретни техники [4]. Една от основните такива е да се упражнява, както 
лингвистите [5] назовават процеса: ономасиологичния тип слушане, при 
което обучаемият се стреми да обхване речта в цялост, а не в процеса 
на слушане, да се опитва да си превежда дума по дума. За тази цел 
съвременните специалисти съветват часовете по аудиране да имат няколко 
методически отправни точки: предварителна подготовка – въвеждане в 
слушането на аудиоматериала; да се използват кратки, автентични аудио 
носители на езика; проверка на разбраното след слушането чрез различни 
тестове и упражнения. Технологията на медията радио е изключително 
полезна като извор на голям брой автентични носители на езика, актуални 
и жанрово разнообразни – информационен бюлетин, прогноза за времето, 
спортни новини, репортажи, културни анонси, интервюта, дискусии, 
песни и др., които потапят обучаемия в различни речеви ситуации, като 
повишат не само езиковата му компетентност, но и неговата социокултурна 
компетентност – фактор в процеса на чуждоезиковата комуникация.
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3  Образователният потенциал на Радио Франс 
    Интернационал

Националното радио на Франция – Радио Франс Интернационал има 
разработен образователен модул за изучаващите френски език като 
чужд – система от аудиоупражнения, които са достъпни на интернет 
адреса на медията: http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp за 
самообучение и преподаване. Специализираните програми по чужд език 
на Радио Франс Интернационал се ползват от 1 милион потребители 
от цял свят – изучаващи и преподаващи чужд език. Те могат да бъдат 
разделени на два основни типа упражнения спрямо методическата им 
задача: за изучаване и за преподаване на езика. За самостоятелно обучение, 
упражненията са разделени на два основни раздела: Да разбереш новините 
(Comprendre l’actualité) и Да се научиш да слушаш (Apprendre a écouter), 
а в помощ на преподаването е секцията с педагогически фишове – Да 
преподаваш (Enseigner).

Тематичната серия от  радиофонични курсове: “Comment vont les af-
faires” са издадени и като учебник, в комплект с компактдиск и притурка 
за преподаватели и „тетрадка с упражнения” за изучаващия, което показва 
методическата им разработка. За изучаващите езика специализираните 
програми предлагат различна степен на трудност: от ниво начинаещи – 
(debutants) до ниво интермедиа – (intermédiaire).  Упражненията в разделите 
за изучаване на езика съдържат слушане на кратък информационен 
материал с висока степен на актуалност – например новините на РФИ 
на лесен френски – (Le journal en français facile), следва дешифровка 
на изслушания текст, който според указанията се чете преди или след 
слушането на аудиоматериала (което е свързано с определено ниво на 
трудност и изпълнява различна лингводидактична задача), а повечето 
упражнения завършват и с проверка на разбирането по време на слушане 
чрез интерактивен тест, който се попълва в момента и резултатите се 
получават веднага – като „Факт от деня” – (Le fait du jour). Резултатите 
от тестовете за проверка на нивото на разбиране на изслушания текст 
се явяват само в сравнителен план между верни и неверни отговори, 
без точки и оценки. Виждането на сгрешените отговори има важно 
методическо значение за обучаемия възрастен, както и изключването на 
точките или цифровото обозначаване на резултатите му. Тестовете, след 
всяко аудиоупражнение, които се попълват онлайн и носят бърза обратна 
връзка, могат да се разгледат като „заместител на учителя”. Използването 
на радиото, в случая Радио Франс Интернационал, като информационна 
технология, използвана за целите на обучението по френски език, съдържа 
следните важни параметри от електронното обучение:

Уеб базирани аудиоматериали – новини и актуални предавания от • 
радиоефира, разработени като упражнения и тестове по френски 
език;
Системата от упражнения и тестове на радиото са методически • 
разработени от специалисти лингвисти за целите на чуждоезиковото 
обучение;
Секцията на Радио Франс Интернационал за обучение по френски • 
е широко достъпна – над 1 милион потребителя, безплатно и без 
регистрация;
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Аудиоматериалите са с висока степен на актуалност (потокът • 
новини ежедневно качен и адаптиран към нуждите на слушащия 
езика като чужд), жанрово разнообразни (новини, интервюта, 
репортажи, песни и др.) и автентични носители на речта, които 
могат да бъдат ползвани за самообучение и преподане на френски 
език;
Тестовете и скриптовете преди и след слушане заместват • 
преподавателя;
Педагогическите фишове са разработени от специалисти за целите • 
на преподаването на френски език.

В заключение можем да обобщим – медията радио започва съще-
ствуването си в Европа и Америка малко след Първата световна война, 
когато радиотехнологията е напреднала достатъчно, за да се осъществяват 
няколкочасови програми, разпръсквани и уловени чрез радиовълни, 
безжично и на разстояние. Тези първи програми са се радвали на силен 
обществен интерес и вълнение, което е предупределило характера и 
профила на програмите. В България нуждата от културна и образователна 
интеграция през 1935 г. все още е голяма и в архивите се появява 
информация, че още с първите радиопредавания в страната са включени 
специални лекции по френски и немски език. С развитието на технологията 
радио и нейното навлизане  във всеки дом, образователните функции 
на медията винаги са били част от програмната схема на националната 
медия – БНР. Днес, има нова технологична революция, която повлиява на 
профила на медията радио и дава нови възможности за използването й в 
обучението по чужд език – появата на глобалната информационна мрежа 
– интернет. Благодарение на нея – 1 милион слушатели свободно ползват 
специализираните предавания на Радио Франс Интернационал – френски 
език – с цел обучение и преподаване. Чрез методите на наблюдение и 
анализ на радиофоничните курсове по френски език на РФИ могат да се 
набележат следните изводи: специализираните предавания са методически 
разработени от специалисти в областта на чуждоезиковото обучение 
и предлагат богат набор от автентични аудиозаписи, които обучават 
слушателя в основната речева дейност слушане с разбиране, залегнала 
като критерий за владеенето на езика според Общата европейската 
езикова рамка [6]. Актуалността на аудиоматериалите – адаптирани части 
от ежедневни емисии новини и информационни предавания на Радио 
Франс Интернационал – допринася за изграждането на социокултурната 
компетентност по отношение на френския език като чужд и повишава 
мотивираността да се изучава езикът. Радиофоничните упражнения и 
езикови курсовете на Радио Франс Интернационал са уеб базирани, 
методически разработени, използват специализирани тестове за проверка 
и по тази причина могат да бъдат разгледани като вид електронно 
обучение за възрастни, изучаващи езика. Педагогическите фишове са 
дидактически инструменти, които помагат на преподавателя да разработи 
специализирани часове по аудиране, посветени на радиото.
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Резюме. Въз основа на сравнителен анализ между учебната 
информация и възможностите на мултимедията са изведени 
варианти за интерактивно мултимедийно представяне на учебното 
съдържание по химия за средното училище. Анализът е направен 
в светлината на основни принципи за дизайн на образователна 
мултимедия. Получените резултати се използват при създаване на 
учебни мултимедийни презентации, предназначени за традиционна 
образователна среда.

Ключови думи: химия, химическо образование, мултимедия, 
визуализация

1  Въведение

Съществуват големи възможности за мултимедийно представяне на 
веществата, химичните реакции, свързаните с тях понятия, качествени и 
количествени закономерности, които са част от учебното съдържание по 
химия. Визуализацията на един химичен обект от различни гледни точки 
и с различни допълващи се средства е особено необходима. Тя подпомага 
в голяма степен осмислянето, цялостното разбиране и усвояването 
на сложните връзки между наблюдаваните химични явления, тяхното 
обяснение на микроравнище и представянето им със специфичната знакова 
система на химията. Интерактивната мултимедия е особено подходяща и 
за представянето на редица специфично-химични умения, които са обект 
на усвояване в обучениeто по химия в средното училище. 

В тази статия предлагаме варианти за визуализация на учебната 
химична информация чрез интерактивна мултимедия, изведени въз основа 
на теоретичен анализ. Някои от тези варианти са илюстрирани с примери 
от учебни презентации, предназначени за средното училище. 

2  Теоретични основи

Все по-широкото използване на интерактивната мултимедия в обучението 
налага необходимостта от извеждане на определени по-общи принципи 
към дизайна и конкретни изисквания към нейното качество. Те могат да се 
търсят в различни направления. Reeves [1] подчертава, че разработването 

1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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и оценката на мултимедията трябва да е свързана с контекста на тяхното 
използване и с характеристиките на ползващия. 

Moreno [2] достига да обобщение на десет теоретични принципа за 
нейния дизайн: мултимедия – учениците учат по-добре от думи и картини, 
отколкото само от думи; модалност – учат по-добре от думи и картини, кога-
то думите са изговорени, а не напечатани; редундантност – учи се по-добре 
от картини и наративност/разказване, отколкото от картини, наративност 
и текст; времева близост – учениците учат по-добре, когато изговорените 
думи и картините са представени симултантно, а не последователно; 
пространствена близост – учениците учат по-добре, когато различните 
източници на информация са интегрирани, а не са самостоятелно 
обособени; последователност – учи се по-добре, когато допълнителният 
материал е по-скоро изключен, а не включен в урока; персонализация 
– учи се по-добре, когато думите са представени диалогично, а не в 
монологичен стил; ръководство – начинаещите ученици учат по-добре, 
когато обратната връзка е придружена от обяснение, отколкото само от 
корективна обратна връзка; интерактивност – учениците учат по-добре, 
когато им се дава възможност да си взаимодействат с учебните материали, 
отколкото да получават в готов вид учебната информация; рефлексия – 
учи се по-добре, когато им се дава възможност да рефлектират, докато са 
включени в процеса на създаване на смисъл. Йовкова [3, 4] конкретизира 
и прилага тези принципи при създаване на интерактивна мултимедия за 
обучение на деца с увреден слух.

Според Kozma и Russell [5] най-голямо значение за дизайна на 
интерактивната мултимедия по химия имат: принципът за мултимедията; 
времевата и пространствената близост на обектите; анимациите, съчетани 
с вербално, а не текстово представяне; указанията за насочване на 
вниманието на обучаващия се; контролирането на реда и темпото на 
презентацията от ползващия. Прилагането на тези принципи към учебни 
презентации може да допринесе сериозно към обучението при затруднения 
в разбирането на ключови схващания и принципи.  

Известно е, че дизайнът на мултимедийните средства в голяма степен 
зависи не само от съдържанието, което включват, но и от образователния 
модел, в който ще се прилагат [1]. Предложенията в тази статия се отнасят 
за използване на интерактивната мултимедия в традиционна образователна 
среда – осъществяване на смесено електронно обучение чрез интерактивни 
мултимедийни презентации по химия [6]. 

За определяне на най-подходящите варианти за мултимедийна 
визуализация на съдържанието и за подпомагане на възприемането 
и усвовяването му е използван сравнителен анализ между учебното 
съдържание по химия и най-разпространените инструменти на 
интерктивната мултимедия. 

В учебната информация в обучението по химия, се открояват две 
основни подгрупи: 

информация за химичните обекти – факти, понятия, закономер-• 
ности, закони; 
информация за операционния състав на умствени и практически • 
действия (оперативна информация). 

В компютърната мултимедийна презентация основни инструменти за 
представяне на информация са: 
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текст; • 
звук (аудио); • 
статични обекти: образни – фотоси, рисунки; условни – схеми, • 
графики, модели с различна степен на сходство с оригинала, 
включително и химични знаци; 
динамични образни и условни обекти – анимирани модели на • 
вещества и симулации на процеси; 
видеоклипове; • 
хипервръзки между елементите. • 

При анализа са потърсени най-подходящите инструменти за 
представяне на учебната информация, въз основа на посочените принципи 
за дизайн на образователна мултимедия, като са отчетени особеностите на 
традиционното обучение.

3  Резултати от сравнителния анализ

3.1  Информацията за химичните обекти в мултимедийните 
       презентации

 
Химичните факти за свойствата на конкретни вещества и за конкретни 
химични процеси се представят най-подходящо с видеоклипове на реални 
процеси за свойства на веществата. Подходящи са също статични обекти 
– снимки, или динамични обекти – симулации на процесите, разкриващи 
както макронивото, така и микронивото при протичането им. Като се 
има предвид, че реалният химичен експеримент – демонстрационен или 
лабораторен, има най-голяма познавателна стойност, видеоклипове трябва 
да представят само труднодостъпни или опасни за здравето на учениците 
експерименти. Симулациите на химични процеси са оправдани, когато е 
необходимо разкриване на тяхната същност на микрониво, апаратурите 
за провеждането им са много специфични, или реалните експерименти са 
сравнително бавни. Динамичните модели и симулации на микрониво имат 
особено значение при разкриване на строежа на веществата – строеж на 
атоми, образуване на йони и молекули, на различни видове химични връзки 
[7]. Като се имат предвид принципите за мултимедийност, пространствена 
и времева близост, най-подходящо е химичните факти да се представят с 
наслагването на макрониво, микрониво и химични означения (фиг. 1).

Фиг. 1. Статични наслагващи се обекти за представяне на свойствата на негасена вар 
(8 клас)
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Осмислянето и усвояването на система от понятия е сложен и 
продължителен процес, свързан както с развитието на речевата сфера, 
така и с формирането на образи. Всяко понятие се характеризира със: 
съдържание – общи и съществени признаци на група обекти; обем – 
обекти, които притежават тези общи и съществени признаци; йерархия – 
включване на понятието в родово-видови отношения с други понятия. Тази 
сложност на понятията като части от учебната информация предполага 
много и различни варианти за тяхното представяне чрез мултимедията. 
Някои от най-съществените са:

съдържание на понятието: статични или динамични обекти за • 
представяне на признаците; кратък текст, маркиращ признаците; 
със звук;
обем на понятието: статични и динамични обекти – снимки, • 
рисунки, модели и др.
йерархия на понятието: статични или динамични схеми, таблици, • 
графики, хипервръзки.

В практиката се наблюдава тенденция за представяне на съдържанието 
на понятията в мултимедията с дълги дефиниции, съчетани с изказване 
на същото определение от ученик или учител. По този начин и 
визуалният, и слуховият канал за обработка на информацията се 
натоварват с лингвистична информация, без опора в образи. Принципът 
за редундантност отчита това затруднение. В тази връзка най-подходящо 
е само признаците от съдържанието на понятието да се представят със 
съответните термини, организирани в схема или таблица. Едновременно с 
това е подходящо всеки от тях да се илюстрира чрез свойствата на обекти, 
които са част от обема на понятието.

Особено значение при мултимедийно представяне на понятия имат 
хипервръзките. В презентациите тези връзки се включват в йерархични 
статични или динамични схеми в допълнение с хипервръзки към елемент, 
представящ съдържанието на понятията или към друг елемент с обекти 
(статични или динамични), представящ част от обема на понятието. Такива 
понятийни схеми създават условия за по-пълно осмисляне и усвояване 
на понятийната система и на нейното използване в различни ситуации. 
Хипервръзките позволяват на учениците да избират свой път и темп на 
работа в новото съдържание според своите знания и предишен опит. За 
учителя използването на хипервръзки в мултимедийните презентации 
осигурява възможност за реализиране на различни варианти на темата, 
според подготовката на учениците от класа.

Фиг. 2. Динамична йерархична схема върху класификацията на химичните реакции с 
хипервръзки към конкретни процеси, илюстриращи съдържанието на понятията (10 клас)
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Закономерностите и законите, заедно с понятията, са в основата на 
химичните теории, които се разкриват и прилагат при обучението. Тяхната 
същност в много случаи се обяснява на микрониво, включващо атоми, 
молекули, йони, химични връзки, взаимодействия между частиците, 
прегрупирането им, влиянието на различни фактори и др. В тази връзка, 
подходящи са статичните и най-вече динамичните модели, разкриващи 
микросъщността на зависимости в комбинация със статични и динамични 
графики и химична символика. За обучението по химия в 9. и 10. клас, 
където се въвеждат основните закономерности и закони, мултимедия, 
съдържаща такива елементи, има голяма познавателна стойност. Тя 
подпомага учениците в преминаването от наблюдаемите процеси и 
явления в макросвета към осмислянето и обяснението им на микрониво. 
Чрез нея има възможност за разбиране на смисъла на графичните 
зависимости и развитие на графичната култура на учениците, която 
е от значение за обучението по всички природни науки, но е и елемент 
от ключовите компетентности на съвременния човек. Особено значение 
има и възможността за представяне на една и съща закономерност в 
различна форма – таблично, графично, схематично, математически. Това 
позволява на учениците да развиват умения за кодиране и прекодиране на 
информацията в различни символни системи. 

3.2  Информация за дейности в мултимедийните презентации

Мултимедийните презентации имат големи възможности при представянето 
на операционния състав на практически действия, свързани с химичното 
учебно съдържание. Това е свързано с различния характер на групите 
действия в обучението по химия. 

Действията, отнасящи се до химичната символика – съставяне на 
различни видове формули, изравняване на уравнения, означаване на 
химични процеси с различни видове уравнения (молекулни, пълни и 
съкратени йонни, електронно-йонни, термохимични и др.), имат точно 
определен операционен състав, независимо от конкретното вещество 
или процес. Те могат да се представят в съответна последователност 
като алгоритми, които в презентацията се включват като статични или 
динамични обекти. Това би улеснило усвояването на тези операции, 
а от друга страна, има възможност чрез хипервръзки да се ползват при 
необходимост за актуализиране на съответния алгоритъм. В началния етап 
на усвояване на химичната символика динамично представяне на формули 
и уравнения в процеса на решаване на задачи успешно подпомага работата 
на учениците в учебния час. 

Експерименталните действия и правила за безопасна работа най-
добре се представят с видеоклипове, съпроводени със съответните 
обяснения. Естествено, най-добрият пример в това отношение е реалният 
експеримент, но той не може да се повтаря многократно, за да се откроят 
и анализират отделните операции. 

Друга група действия са свързани с решаването на различни видове 
изчислителни задачи. В състава на тези действия се открояват две групи 
операции. 

Първата група е свързана с ориентация и анализ на условието на задачата 
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и приложение на закон и математически зависимости между величини. 
Възможностите на мултимедийните презентации тук се откриват в две 
направления: 

Статични или динамични графични обобщени схеми за анализ на 1. 
условията и пътя за решение;
Презентиране на набор от математически зависимости между 2. 
величини, на означения и единици. 

Втората група операции включва извършване на съответните 
математически действия, за да се получи крайният количествен 
резултат. При наши наблюдения установихме, че някои ученици срещат 
затруднения при приложението на математически операции към ситуации 
извън математиката. Това се отнася най-вече към преобразуване или 
свързване на по-голям брой математически зависимости. В този случай 
с динамични модели в компютърната презентация могат да се представят 
един или няколко обобщени примера за осъществяване на съответните 
математически операции. 

Интерактивната мултимедийна презентация може да се разработи за 
един урок, но и за група уроци, свързани тематично или чрез поставените 
цели. Нелинейната, гъвкава структура на презентацията, осъществена 
чрез хипервръзки между съдържание и компонентите, както и между 
отделните компоненти, ще осигури възможност за приложение на всеки 
от тях в зависимост от особеностите на учебната дейност на учениците, 
техните постижения и интереси. 

4  Заключение

Предложените варианти за представяне на учебната химична информация 
в интерактивни мултимедийни презентации са изградени въз основа на 
теоретичен анализ и едва ли изчерпват всички възможности, които могат 
да се използват в реалната практика. Ефективността на компютърните 
презентации само би се повишила, ако се отчитат особеностите на ученето 
чрез мултимедия, отразени в принципите за дизайн на мултимедия. 

Резултатите от това теоретично изследване се използват в две 
направления:

при обучението на студенти и учители по химия, във връзка с • 
подготовката им за използване на съвременни информационни 
технологии в обучението по „Химия и опазване на околната 
среда”; 
като своеобразни критерии за определяне на образователни качества • 
на мултимедийни презентации по химия. 

Неговото продължение може да се търси в изследване на ефективността 
на интерактивни мултимедийни презентации при възприемане и разбиране 
на различно учебно съдържание в традиционно обучение по химия. 
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Резюме. Целта на настоящото изследване е да се изясни ролята и 
мястото на виртуалните модели – видеофилми и анимации в Web-
базирания курс „Интерактивна биохимия”. Създадените виртуални 
модели подпомагат студентите в тяхното разбиране на сложните 
биохимични процеси и правят ученето по-интересно. С тяхна помощ 
студентите преминават лесно през различни нива на разбиране 
и прилагат знанията си в практиката, т.е. достигат до по-високи 
когнитивни нива. Разработените виртуални модели илюстрират 
голяма част от разделите в курса по медицинска биохимия. С 
това се обогатява и виртуалната образователна среда, която става 
по-атрактивна и интерактивна. Студентите учат по начин, който 
отговаря на техния стил на възприемане на информация, на мислене 
и на комуникация. Внедрени са съвременни методи на обучение.

Ключови думи: виртуални модели, видеофилми, медицинска 
биохимия

1  Въведение

В биохимията понятието виртуален модел обикновено включва анимации, 
молекулни визуализации и видеофилми, представящи реални процеси, 
явления и експерименти. Особено подходящо е тяхното използване при 
илюстриране на процеси на микрониво, а така също при представяне на 
опасни, сложни и скъпи експерименти [1]. Целта на настоящото изследване 
е да се разкрие ролята и мястото на виртуалните модели в Web-базирания 
курс „Интерактивна биохимия”.

Виртуалната реалност е начин да се накарат участниците да се ангажират 
физически в някаква симулирана среда, която се различава от тяхната 
физическа реалност. Виртуалната реалност е средство, посредством което 
хората могат да споделят идеи и опит. Понятието виртуална образователна 
среда не се отнася специфично само до света на виртуалната реалност. То 
може също да бъде използвано, когато се отнася до съдържание на друга 
медия като филм или друга комуникационна условност [2].
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2  Виртуалните модели – отговор на нуждите на обучаемите 
    и на изискванията на съвременното медицинско 
    образование

Създаването на виртуални модели е в съответствие с изискванията 
на Световните глобални стандарти за медицинско образование [3] 
за развитието и ефективното използване на информационните и 
комуникационни технологии  (ИКТ) в учебната програма, в преподаването, 
ученето и достъпа до информация. 

С използването на ИКТ в образованието се създадоха възможности 
за осигуряване на „гъвкавост в обучението” [4-9]. Тя се представя [4] 
от гледна точка на пет ключови аспекта – време, учебно съдържание, 
входни изисквания, учебни подходи и ресурси, преподаване и доставяне. 
Виртуалните модели осигуряват гъвкавост по отношение на време, 
учебно съдържание и учебни подходи, но те трябва да бъдат проектирани 
подходящо, по такъв начин, че да ангажират обучаемите и да съдействат за 
обучението. Електронното обучение не е просто презентиране и доставяне 
на материали през интернет. Обучаемите и обучителният процес трябва да 
бъдат във фокуса. ИКТ се използват за „достъп до учебни материали, за 
взаимодействие със съдържанието, с преподавателя и с другите обучаеми, 
за получаване на подкрепа по време на обучението, за да се придобият 
знания, за да се конструират собствени значения и да се израства чрез 
преживения учебен опит” [10].

Използването на виртуални модели е важно, за да се отговори на 
потребностите на едно ново поколение от млади хора, наречено Millenni-
als [11], „нет поколение” (net-generation) [12], „дигитални туземци” (digi-
tal natives) [13,14], „поколението Y” (Generation Y) [15]. Това поколение, 
родено между 1982 и 2000 година, е уникално, защото е първото, 
израснало по време на цифровата революция. То е не само технологично 
грамотно – то е технологично обвързано и зависимо. В България това е 
поколението, родено след 1990 година, защото у нас масовото навлизане 
на интернет и цифровите технологии стана през 90-те години [16]. 
Първите представители на „нет поколението” в България постъпват в 
университетите през 2009 г. Висшето образование вече е поставено пред 
голямото предизвикателство да осигури адекватно обучение на студенти, 
чиито начин на мислене, поведение, предпочитания, очаквания и стил на 
учене са коренно различни както от тези на преподавателите, така и на 
предходните студенти. Продължителният контакт с компютрите (игри, 
интернет, социални мрежи) е развил у тях бързина и многоканалност 
на възприемане на информацията, многозадачност, нелинейно визуално 
мислене, очакване за своевременна обратна връзка и възнаграждение, 
очакване на непрекъсната връзка към Web, към тяхната мрежа от приятели 
и непрекъснат достъп до разнообразни източници на информация [13]. В 
университетите, от друга страна, обучението е с бавно темпо, с линейно 
и логически последователно представяне на знанията, заданията са 
индивидуални и изискват критично мислене и творческо прилагане на 
усвоените знания, усилията не се възнаграждават своевременно, а след 
продължителен интервал от време, учебният процес е недостатъчно гъвкав. 
Затова не е учудващо, че в университета, по време на формалното обучение, 
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студентите са отегчени, присъстват по принуда, без мотивация, само за 
дипломата, а по време на неформалните занимания, извън университета, 
те са 100% ангажирани, въодушевени и мотивирани в техните лични 
виртуални пространства, включващи социални мрежи, социална медия, 
споделени ресурси, комуникация. Виртуалните модели – видеофилми и 
анимации, са подходящо учебно средство за ангажиране на вниманието на 
новите студенти. Със своята атрактивност и интерактивност те отговарят 
на стила и нагласата на младите хора за възприемане и разбиране, те са 
част от онези елементи, които студентите използват ежедневно в личното 
си виртуално пространство.

3  Виртуалните модели в курса по медицинска биохимия

През последната година в Медицинския университет – София беше 
обновен Web-базираният курс „Интерактивна биохимия” [17], сплав от 
три важни, взаимно преплитащи се компоненти – съвременно съдържание, 
педагогика и технологии. Основни елементи на учебното съдържание в 
този курс бяха лекции, тестове и клинични случаи. Освен тях, в учебните 
материали вече са включени и виртуални модели, представени в Таблица 
1, които засягат почти всички раздели от основния курс по медицинска 
биохимия. Те представят както визуализации на процеси на микрониво, 
така и биохимични експерименти, лабораторни техники и процедури, 
които са скъпи или недостъпни. Включването на виртуални модели – 
видеофилми и анимации – обогатява виртуалната образователна среда, като 
същевременно задълбочава и прави учебното съдържание по-достъпно и 
разбираемо за студентите. Тези демонстрации се представят успешно чрез 
видеофилми [18,19].

В създадените виртуални модели, видеото илюстрира и процесите 
и стъпките, включени в една отделна лабораторна процедура, което е 
особено полезно, когато студентите трябва да извършат експериментите 
в лабораторията по време на техните практически занятия [20]. Това е 
решение, центрирано върху обучаемия, защото всеки видеофилм може 
да предложи на студентите аудио-визуална информация за биохимичните 
процеси, които те изучават, които  ще гледат и ще извършват по-късно 
в лабораторията и / или ще се занимават в своята практическа дейност. 
Анимациите, интегрирани във видеото, представят разглежданите процеси 
на микрониво. Това представяне обогатява и задълбочава разбирането 
на студентите, което се свързва с проумяване на невидимото и изисква 
способност да се преминава между четири нива на разбиране – макрониво, 
микрониво, ниво символи и ниво процеси [21]. Освен на микрониво 
анимациите представят процесите и явленията на ниво символи и на ниво 
процеси. Видеокадрите представят процесите и явленията на макрониво и 
на ниво процеси. Интегрирането на анимация и видеоизображение в един 
виртуален модел е особено подходящо за улеснение на студентите при 
преминаването между тези различни нива на разбиране на биохимичните 
процеси, които са комплексни, абстрактни и затова е невъзможно да бъдат 
обхванати само със словесни обяснения и изписване на химични формули 
и уравнения. Създадените виртуални модели представляват редуващи се 
анимации и видеоизображения, представени като кратък (от 3 до 7 минути) 
видеофилм. Кадри от виртуален модел са показани на Фигура 1.
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Таблица 1. Виртуални модели, включени в курса „Интерактивна биохимия”

№ Виртуални модели в Web-базирания курс 
„Интерактивна биохимия”

Раздел от Медицинската 
биохимия

1 Доказване на аминокиселини с нинхидрин Белтъци
2 Определяне на концентрация на белтъци Белтъци
3 SDS-гел електрофореза на белтъци Белтъци
4 Изолиране на ДНК от кръв Нуклеинови киселини
5 Спектрофотометричен анализ на ДНК, изолирана 

от кръв
Нуклеинови киселини

6 Възможности за качествено доказване и 
количествено определяне на субстрати и 
ензимни активности

Ензими

7 Определяне на кисела фосфатаза в кръвен серум Ензими
8 Окисление на хидрохинон – компонент на KoQ Биоенергетика
9 Клетъчно фракциониране. Изолиране на 

митохондрии от черен дроб на плъх
Биоенергетика

10 Доказване на монозахариди в урина Обмяна на въглехидрати
11 Определяне на глюкоза в кръв (кръвна захар) Обмяна на въглехидрати
12 Проба на Уфелман за доказване на млечна 

киселина в стомашен сок
Обмяна на въглехидрати

13 Кетонови тела Обмяна на липиди
14 Трансдезаминиране на аминокиселини Обмяна 

на аминокиселини
15 Разтворимост на пикочна киселина Обмяна на нуклеотиди
16 Реакция на Фолин за доказване на пикочна 

киселина в кръвен серум
Обмяна на нуклеотиди

17 Доказване на уробилиноген в урина (проба на 
Ерлих)

Обмяна на порфирини

18 Полимеразна верижна реакция (PCR) Рекомбинантни ДНК 
технологии

19 Електрофореза на ДНК след PCR Рекомбинантни ДНК 
технологии

Фиг. 1. Кадри от виртуалния модел „SDS-гел електрофореза на белтъци”

Всеки виртуален модел представя най-напред основен принцип, 
основен процес, лабораторна техника или процедура. Най-често това 
се осъществява посредством анимация, която моделира процеса на 
микрониво – моделиране на молекули, и на ниво символи – чрез химични 
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формули и/или уравнения. Това подпомага студентите в тяхното разбиране 
на биохимичните процеси или процедури, които се прилагат в клиничната 
практика. След изясняване на принципа се представя конкретен 
биохимичен процес, лабораторна процедура или лабораторен метод. Това 
позволява на студентите да открият практическото приложение – клинично 
и диагностично – на изучаваните процеси, да осъзнаят биохимичните 
процеси в човешкото тяло в норма и патология.

Основните предимства на видеофилма, отнасящи се до обучаемите, са, че 
студентите могат да го гледат толкова пъти, колкото им е нужно, да спират, 
за да разглеждат по-подробно отделни елементи, представени на екрана. 
Това им позволява визуално да се запознаят с биохимичните процеси 
на различни нива, лабораторните пособия, реактивите и процедурите, 
да учат със свое собствено темпо, да идентифицират аспектите, които 
се нуждаят от доизясняване, преди да извършат своята практическа 
дейност. Изясняването на всеки процес в областта на медицинската 
биохимия, запознаването с лабораторните процедури, които се прилагат 
в клиничната практика, ще доведат студентите до много по-целенасочени 
и по-смислени въпроси по време на тяхното лабораторно упражнение. 
Студентите ще бъдат много по-способни да формулират и своите въпроси 
върху процесите и уменията си. Видеофилмите могат лесно да бъдат 
показвани и като нагледно средство по време на лекциите.

4  Използване на виртуалните модели в обучението 
    по медицинска биохимия
4.1  По време на лекции

Когато студентите са в аудиторията, виртуалните модели могат да послужат 
както за привличане на вниманието на студентите чрез представяне на 
елемент от учебното съдържание по атрактивен начин (но не самоцелно), 
така и като онагледяване и изясняване на изучаваните биохимични процеси 
и тяхното значение за клиничната практика. Особено подходящо е тяхното 
използване по време на лекция-дискусия, когато виртуалните модели 
могат да намерят място при създаване на проблемна ситуация, отделни 
части от модела могат да се използват за изграждане на хипотеза, а също 
така целият модел или част от него може да послужи като доказателство 
на предложена хипотеза. Използването на виртуален модел по време 
на лекция изцяло зависи от уменията на преподавателя да ангажира 
вниманието, да мотивира, да предизвиква аудиторията към размисъл, да 
улеснява разбирането, да придава практическо значение на изучаваното.

4.2  По време на упражнения

Когато студентите са на практическо упражнение, те трябва да бъдат 
предизвикани да размишляват, да предполагат, да вземат решения, да 
предлагат и аргументират избора си. Създадените виртуални модели 
могат да се използват като елемент във всяка една от тези активности. 
Това може да се осъществи, като предварително им е поставено задание 
за самостоятелна работа, свързана с виртуалните модели, и те идват 
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на упражнението подготвени или на самото упражнение посредством 
представен виртуален модел или отделна негова част те са предизвикани 
да коментират поставен въпрос или проблем. По време на практическо 
упражнение виртуалните модели могат още по-успешно да се прилагат 
в проблемни ситуации предвид по-малкия брой участници (не повече от 
8-10 студенти).

Не на последно място, виртуалните модели служат като нагледно 
средство при запознаване на студентите с лабораторните техники, 
процедури и методи, които те трябва да извършат по време на практическата 
част на упражнението. Ако предварително са запознати с лабораторните 
прибори и апаратурата, която ще използват и са наблюдавали начина на 
работа с нея, то успешното извършване на предвидените експерименти 
от студентите вече ще зависи само от тяхната сръчност, която се постига 
само и единствено при действителното им извършване.

4.3  По време на самостоятелната работа на студентите

Когато студентите се подготвят за лекция, упражнение и изпит, 
виртуалните модели им осигуряват гъвкавост, т.е. предоставят им 
възможности за избор по отношение на време, учебно съдържание, учебни 
подходи и интерактивност. Като основен елемент от Web-базирания курс 
„Интерактивна биохимия”, виртуалните модели могат да се използват по 
всяко време при осигурена връзка с интернет, студентите мога да избират 
с коя част от виртуалния модел да се занимават повече или по-малко, в 
зависимост от нуждата и желанието си. С помощта на виртуалните модели 
те могат да изпълняват домашно задание. Виртуалните модели могат да 
бъдат споделяни в тяхната социална мрежа, да бъдат коментирани и да 
служат като предизвикателство за коментари и обсъждане. Това е особено 
ценно, ако преподавателят постави проблем, свързан с определен виртуален 
модел, като тема на дискусионен форум или чат. Студентите могат да 
гледат видеофилма колкото пъти искат, която част искат, да спират, за да 
се запознават по-подробно с някой елемент от съдържанието на екрана, да 
връщат обратно, за да повторят някоя част, да прескачат напред, според 
желанието и потребностите си.

5  Заключение

Създадените виртуални модели като част от Web-базирания курс 
„Интерактивна биохимия” осигуряват гъвкавост на обучението по 
Медицинска биохимия, те отговарят на потребностите на новото 
поколение студенти, на стила и нагласата на младите хора за възприемане и 
разбиране. Използването им в учебния процес зависи изцяло от желанието 
и възможностите на конкретния преподавател.
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Резюме. В статията се прави кратък преглед на актуалното 
състояние на използването на информационните технологии в 
обучението изобщо, и по математика в частност. Специално място 
е отделено на основната цел на математическото образование – 
да развие абстрактното мислене и способността да се извършват 
дедуктивни заключения. Анализирана е ролята на информационните 
технологии за постигане на тази цел в общ и конкретен план. 
Приведени са примери от реалната учебна практика. В заключение 
са формулирани препоръки на базата на направените изводи.

Ключови думи: обучение по математика, интегриране на 
информационни технологии в обучението, формиране на абстрактно 
мислене, учебна практика

1  Въведение

Според мащабно независимо изследване на Европейската комисия относно 
разнообразието на учебни материали и техните технологични форми (Eu-
rydice, Key Figures in Education in Europe; Data: IEA, Database PIRLS 2006) 
България е на едно от последните места по използване на разнообразни – 
и в съдържателен, и в технологичен аспект, учебни материали.

Съгласно Националната стратегия за въвеждане на информационните 
и комуникационни технологии (ИКТ) в българските училища, до 2010 
година в България би трябвало да се е усетило чувствително подобряване 
на качеството на образование в резултат на интегрирането на ИКТ в 
обучението.

В рамките на Националния семинар Методологически, теоретични, 
нормативни и практически аспекти на електронното обучение в 
България, проведен на 14 декември 2010 г., бяха представени резултатите 
от национално проучване с цели: 

идентифициране на нивото на знания, умения и компетенции у • 
учители, директори и ИКТ администратори
идентифициране, дефиниране и систематизиране на групи от • 

1 Статията е частично спонсорирана по ФНИ на СУ.
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образователни потребности на професионалистите в сферата на 
образованието относно интегрирането на ИКТ [1].

В изследването са представени основно ИКТ компетенциите на учителите 
от различни културно-образователни области (КОО). Систематизирани са 
и педагогическите цели, които преподавателите атакуват чрез прилагане 
на ИКТ в обучението. Прави впечатление, че те са предимно в социален и 
организационен аспект. Наред с това са изследвани и приложения на ИКТ 
за мотивация, развитие на самостоятелност и за индивидуализиране на 
обучението. В проучването не са включени в явен вид наблюдения, свързани 
с използването на ИКТ за реализиране на конкретните и непосредствени 
методически цели на отделните дисциплини като развитие на типовете 
мислене по насоченост – всекидневно, артистично-художествено и научно-
техническо, както и специфичните способности за критическо мислене, 
креативност, логическо и абстрактно мислене.

Една от четирите целеви групи на горното изследване са учителите 
от КОО Математика и Природни науки и екология. Проучването дава 
представа за сравнителните нива на ИКТ компетенции на учителите 
от различните области, както и специфичните за тях дейности. Прави 
впечатление, че преподавателите от КОО Математика са с относително 
високо ниво на ИКТ компетентност и използват технологиите сравнително 
често и разнообразно в ежедневието си. Форматът на изследването не 
касае начина на използване на ИКТ в процеса на обучение по математика 
съобразно спецификата на знанията, уменията и компетенциите, които са 
цел на обучението в тази КОО.

2  Математика и развиване на абстрактно мислене
2.1  Математиката като знание

Математиката заема специфично, уникално място в системата от предмети. 
Тя не е природна наука, въпреки че е в най-пряка връзка с природните 
науки. Предметът й е абстрактни ненаблюдаеми пряко обекти, които са 
по-скоро философски, отколкото реални. Чрез изучаване на математика 
учениците развиват мислене за:

формиране на понятия• . Това е процес на  търсене и създаване на 
ментален модел, съответстващ на клас обекти с определен набор 
от свойства. Учениците придобиват знания и умение за създаване 
на ментални модели за съществените признаци на всекидневни 
(предмети, събития и отношения) или теоретични реалности, да 
дават логически определения на тези ментални модели и намиране 
на адекватни термини за обозначаването им.
идентификация на понятия• . Това е процес на изработване 
на хипотеза и проверка доколко конкретен предмет на опита 
принадлежи към даден клас, за който ученикът има вече понятие. 
Учениците придобиват знания и умение за провеждане на кратък 
или по-дълъг процес на проверка дали дадена реалност   притежава 
необходимите и достатъчни признаци да бъде причислена към едно 
или друго понятие. 
решаване на задачи• . Това е процес на търсене и евентуално откриване 
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на връзки между условия, така че да се постигне определена цел. 
Учениците придобиват знания и умение за построяване на модел на 
дадена ситуация (задача), посредством който се търси постигането 
на определен резултат [2].

2.2  Абстрактно мислене

Мисленето е функция на човешката когнитивна система. Всеки мисловен 
цикъл тръгва от състояние на неразбиране или озадачаване и завършва 
с обяснителна схема, включваща знание за процедури и факти. В 
предмета математика този мисловен цикъл преминава през въвеждане на 
понятия, конструиране на система от аксиоми, формулиране на теореми, 
доказателство на твърдения и решаване на задачи. По своята същност 
математиката е чисто абстрактна наука, ролята на предмета математика за 
развитие на абстрактно мислене е незаменима.

3  Обучението по математика, формирането на абстрактно 
    мислене и ИКТ
3.1  Особености на електронно съдържание

Съвременните информационни технологии предоставят безспорни 
предимства за създаването и ефективното използване на учебно съдържание. 
Не случайно интеграцията им в обучението е залегнала в Европейската 
стратегия за промяна на образователните политики 2020 [3]. 

Електронното съдържание дава възможност за онагледяване на събития 
и явления, които ученикът не може да наблюдава пряко в естествена 
среда. Динамичните специализирани системи позволяват проследяване 
на процес, експериментиране и генериране на хипотези. Наред с това 
възможностите на съвременните Уеб 2.0 технологии гарантират и 
икономическа ефективност – едно и също електронно съдържание може 
да бъде лесно адаптирано и използвано многократно от различни учители 
и ученици, дори за различни цели.

При използване на електронно съдържание в образователен контекст 
трябва да се има предвид не само възможностите, които то предоставя, 
но и спецификата на възприемането му. За разлика от традиционното, то 
се проследява избирателно (всеки преглежда интересуващата го част), 
представено е в разклонена, а не в линейна форма, характеризира се с 
динамика.

Тези му свойства биха могли да се използват в обучението по математика 
за развиване на абстрактното мислене, но биха могли и да изиграят лоша 
шега както на обучаемите, така и на техните учители.

3.2  Отражение в процеса на обучение по математика с ИКТ

Казус 1. Да се реши уравнението
        ( )21 25sin sin 0

4
x x x

x
+ + = (1)



          305Информационните технологии в обучението по математика          305

Решение 1. С помощта на Wolfram Mathematica [4] намираме, че корените 
на уравнението са  –2 и 1

2
− . Системата не дава решенията на sin 0x = .

Решение 2. Реализираме класическата схема на Пойа за решаване на 
математически задачи [5]. 

Стъпка1. . Разбиране на условието – уравнението не е от конкретен 
тип, съдържа абсолютна стойност, дробен израз и тригонометрична 
част.
Стъпка2. . Съставяне на план (избор на стратегия). Поради наличието 
на абсолютна стойност избираме стратегията Разглеждане на 
случаи. 
Стъпка3. . Изпълнение на плана (реализиране на стратегията). 
Във всеки от случаите свеждаме уравнението на еквивалентно 
на него в съответното множество от стойности на неизвестното, 
което и  решаваме. Проверяваме кои от корените удовлетворяват 
ограниченията на случая.
Стъпка4. . Поглед назад. Формулираме решението на задачата на 
базата на получените при отделните случаи решения.

Извод: Използването на технология игнорира познавателната цел на 
задачата и заблуждава за множеството от решенията є. 

Казус 2. Да се намерят стойностите на параметъра а, за които неравенството 
21 x x a− > − .

Решение 1. С помощта на система за динамична геометрия 
визуализираме двете страни на неравенството като графики на функции 
(Фиг. 1). С промяна на стойностите на параметъра наблюдаваме взаимното 
им разположение и отчитаме верността на неравенството. Експериментът 
показва, че особена, критична стойност на параметъра е тази, при която 
двете графики се допират.  Търсените стойности са по-големите от 
критичната. Динамичният чертеж ни дава допълнителна информация за 
неравенството, например за кои стойности на параметъра то е изпълнено 
за произволна стойност на  х; за кои стойности на параметъра решението на 
неравенството не съдържа положителни числа и други подобни задачи.

Нещо повече, визуализацията на задачата ни дава идея за намиране на 
критичната стойност по лесен, чисто геометричен начин.

Фиг. 1. Динамичен чертеж
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Решение 2. Реализиране на класическата схема за решаване на 
математическа задача води до твърде усложнена логическа структура 
по три причини – сравнението е неравенство, ирационалност на лявата 
страна, наличието на параметър. Съставянето на случаи за различни 
интервали от стойности на променливата, зависещи от параметъра, по-
скоро скриват, вместо да изяснят подхода към решението. Техническите 
трудности са бариера пред успешното решение.

Извод: Използването на технология разкрива същността на задачата и 
дава ефективни идеи за решаването є.

Казус 3. Понятието Лице на многоъгълник. 

Аксиоматичното въвеждане на понятието Лице на многоъгълник е като 
функция със следните свойства:

Лицето на фигурата е неотрицателно число (положителност).1. 
Лицето на фигура, съставена от няколко фигури без общи вътрешни 2. 
точки,  е сборът от лицата на отделните фигури (адитивност).
Еднаквите фигури има равни лица (инвариантност).3. 
Лицето на единичния квадрат е равно на единица (нормираност) [6].4. 

Тази дефиниция се съпътства с доказателство, че поне една такава 
функция съществува.

В училищния курс по математика на практика се изчисляват лицата 
на фигурите, а понятието Лице само се онагледява и се използва на 
интуитивна основа (Фиг. 2).

Фиг. 2. Интуитивно възприемане на понятието Лице

Извод: От една страна, използването на технологиите за онагледяване 
на понятието е важно и полезно, от друга страна, затвърдяването на 
нагледната представа за него затваря пътя към аксиоматичното въвеждане 
на понятието. Ученикът не чувства необходимост от дефиниция и даже не 
подозира за съществуването є.

Казус 4. Да се намерят стойностите на параметъра а, при които най-
малката стойност на функцията                е по-голяма от 2 
[7].

Решение 1.
Стъпка1. . Разбиране на условието – формулираме еквивалентна на 
дадената задача „Да се намерят стойностите на параметъра а, при 
които неравенството       е изпълнено за всяка 
стойност на  x”.
Стъпка2. . Съставяне на план.

( ) 2 1f x x x a x= + − + −

2 1 2x x a x+ − + − >
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   2.1. Използваме стратегията Изолиране на параметъра и преработваме 
неравенството до  22 1x a x x− > − − − . 

 2.2. Използваме стратегията Направи картинка (Фиг. 3). С помощта 
на технология визуализираме лявата и дясната страна като графики на 
съответните функции. Търсените стойности съответстват на разположение 
на графиката на модулната функция

        ( ) { ,
,

x a x af x x a x a x a
− + ≤= − =
− >  

изцяло над графиката на функцията в дясната страна на неравенството, 
която е  

 
Експериментът подсказва, че търсените критични стойности са в 

моментите на допиране на двете графики и/или преминаване на графиката 
на модулната през точката на счупване на параболичната. 

Фиг. 3. Стратегия Направи картинка

(3)( )
2

2
1, 1
3, 1

x x xg x
x x x

− + + ≤= 
− − + >

Стъпка3. . Изпълнение на плана. Търсим стойностите на параметъра, 
при които уравнението 2 1x a x x− = − + +  има единствено решение. 
Тъй като уравнението е  2 1x a= + , то има единствено решение при  

1a = − . Аналогично намираме стойността на параметъра a, при 
които уравненията   2 1x a x x− + = − + +  и   2 3x a x x− + = − − +  имат 
единствено решение  2a = . 
Стъпка4. . Поглед назад. Търсените стойности на параметъра са  

( ) ( ), 1 2,a∈ −∞ − ∞ .
Решение 2. Нагледността, благодарение на използваната технология, 

дава възможност да се изгради трайна представа за ситуацията в задачата, 
да се абстрахираме от конкретния образ, да изградим една въображаема 
нагледност и да разсъждаваме на абстрактно ниво. Разглеждаме 
функцията  ( ) 2 1F x x x a x= + − + − . Ако гарантираме верността на 
задачата в критичните точки, ще гарантираме верността на задачата 
изобщо, т.е. ще намерим решението є. Критичните точки са точките на 
смяна на знака на подмодулните величини a и 1 и върховете на параболите 

2 21; 1;x x a x x x a x+ − + − − + + −   
2 21; 1x x a x x x a x+ − − + − + − +  , 

които са –1, 0 и 1. Следователно търсим   общите решения на неравенствата  
( ) ( ) ( ) ( )1 2, 1 2, 2, 0 2F F F a F− > > > > .
Намирането им е лесно и потвърждава намереното вече решение.

(2)
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Извод. Използването на технологии може да отвори пътя към абстрактно 
мислене и да е предпоставка за мозъчна атака. 

Казус 5. Преодоляване дефицита на внимание.

Естествено е желанието на учителите, особено в начален курс, да 
реализират в максимална степен възможностите на мултимедийните 
системи. Намеренията са да привлекат вниманието, да засилят интереса 
и да създадат мотивация. Това обаче често се оказва ходене по ръба. 
Концентрацията на вниманието върху външни, случайни и нямащи 
съществено значение елементи на технологичния/електронния материал 
създават препятствия пред дидактическата задача. Вместо да представя 
в по-пълна светлина изучавания обект, самият нагледен материал става 
обект на изучаване. Възниква подмяна на това, което ученикът трябва да 
осъзнае, с това, което той фактически осъзнава. От психологическа гледна 
точка това е централният въпрос на нагледността. Познанието започва с 
чувствено възприятие – озадачаване, любопитство, предизвикателство, 
но винаги трябва да се съобразяваме с факта, че първостепенно значение 
за развитие чрез познание има мисленето и в преобладаваща степен 
абстрактното мислене.

Извод. Използването на технологиите в обучението по математика е и 
мерило за професионализма на учителя. Чрез начина на имплантирането 
им в цялостния процес на предаване, усвояване и проверка на знанията, той 
влага собствените си виждания, разбирания и компетентност. Въпросът е 
дали учителят усъвършенства професионализма си или професионално си 
измива ръцете, използвайки технологиите.

4  Заключение

Разгледаните по-горе казуси и направените изводи са в съответствие 
с формулираните в [1] приоритети при използването на технологиите, 
с основните аспекти в панелната дискусия [8] и други научни форуми. 
Натрупаната критична дискусионна маса по проблема предполага нови 
стъпки в политиката и практиката на електронното и компютърно-
подпомогнатото обучение като:

Сформиране на смесени колективи от психолози, педагози, 1. 
математици и ИТ специалисти с цел мултидисциплинарен научен 
анализ в името на качествен прогрес в електронното обучение.
Изготвяне на критерии за оценка и качество на електронните учебни 2. 
материали, които да отчитат и когнитивните процеси, скоростта на 
обучение, трайността на наученото, готовността и компетентността 
за използване на е-материали.
Трайни и непрекъснати връзки между работещите в образователната 3. 
система и бизнеса – издателства, софтуерни фирми и др. 
организации.

На този етап ролята на ИКТ за развиването на абстрактно мислене е 
изцяло в ръцете на учителя. Въпреки главоломните темпове на развитието 
им, методиката за преподаването на всякакво електронно съдържание трябва 
да върви паралелно или изпреварващо от създаването му. От друга страна 
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методите за преподаване, особено в дисциплина като математиката, биха 
могли много по-ефективно да използват неограничените възможности на 
ИКТ. Независимо от средствата и методиките за преподаване, математиката, 
като универсално и вечно актуално средство за интелектуално развитие, 
е неподвластна нито на човека, нито на времето, а още по-малко на 
технологиите.
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Основната цел на обучението по литература е насочена към подготовката 
на личности, които възприемат художествената литература като ценност, 
като достижение на човешката мисъл и изпитват стремеж и потребност 
да общуват с нея. Учениците  трябва да придобият умения да анализират 
езика на художествената литература и да осмислят посланията, заложени в 
нея. Тяхната актуалност и необходимост от постигането им са свързани с 
конкретна организация на програмата в прогимназиалния етап (5. – 8. клас).

В живота на съвременния човек компютърът навлиза все по-широко и 
това е съвсем естествено и обусловено от факта, че живеем в динамично 
време, пренатоварено от информация. Подрастващите възприемат 
компютъра вече като неделима част от ежедневието си. За една част от тях 
ползването му се свързва с развлекателни занимания – игри. Други слушат 
музика, гледат филми и общуват чрез глобалната мрежа. Факт е, че с всяка 
изминала година българските ученици престояват пред компютъра все по-
дълго време, а това предизвиква основателна тревога и у родителите, и у 
учителите. Естествено възниква въпросът, как да насочим учениците към 
смисленото навлизане в света на модерните технологии, как да постигнем 
внушението, че опознаването на действителността, осмислянето на 
научните знания, би могло да бъде подпомогнато в огромна степен от 
познанията им в областта на информационните технологии.

Обучението по информационни технологии цели приобщаването на 
учениците към компютърната култура, която се явява неделима част от 
съвременната техническа култура на човека. Очевидно то е и интелектуално 
предизвикателство, предлагайки една нова, нетрадиционна среда, която 
провокира въображението им с богатите възможности за разнообразни 
дейности, за реализиране на различни проекти, за търсене на нови подходи 
и решения. Водена от убеждението, че изучаването на художествена 
литература също е огромно интелектуално предизвикателство, реших 
да потърся допирните точки между двата предмета и да реализирам 
интердисциплинарни връзки, които подпомагат усвояването на материала 
по литература. Иновационните форми на работа са предизвикателство, 
свързани с новите учебни програми. И не само – с потребностите на 
времето. Ученикът на ХХI-ви век носи различно светоусещане и възприема 
по различен начин литературното и езиково обучение. Необходимостта от 
нов тип диалог, в най-широкия смисъл на думата, е наложителна. Търсенето 
на интегративни връзки между литературно-езиковото обучение и това по 
информационни технологии се оказва успешна възможност за провеждане 
на по-пълноценен учебен процес.
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Ползвайки ресурсите на интернет, учениците допълват знанията си 
за изучаваните произведения. По този начин се визуализира голяма 
част от учебния материал, повишава се интересът към него. Освен това 
учебният материал се усвоява на принципа  „обучение чрез забавление”. 
Изработвайки мултимедийни презентации върху изучаваните литературни 
творби, седмокласниците навлязоха по-дълбоко в света на художествените 
текстове, направиха връзка между литературните творби и времето, 
в което са създадени, потопиха се в спецификата на стила и езика на 
отделните автори.  Възприемането и осмислянето на художествените 
текстове не всякога протича според очакванията на учителя. Затова е 
несъмнена необходимостта от прилагането на похвати и средства, които да 
стимулират познавателната и творческата активност у учениците. Според 
единодушното мнение на психолозите в седми клас в литературното им 
развитие настъпват значителни промени. Определя се в общи линии 
отношението на ученика към изкуството и той се формира като читател. 
Именно в седми клас ученикът от чисто нравствени критерии при оценяване 
на литературните произведения преминава към естетически, неговото 
отношение към изкуството постепенно придобива осъзнат естетически 
характер, а книгата се възприема не само като познавателна същност, но 
и като художествена творба.Тези аргументи са достатъчни, за да накарат 
всеки учител по литература да търси и прилага нетрадиционни форми и 
методи на работа, за да спечели учениците като съмишленици, за да успее 
да ги мотивира да онагледят наученото, да потърсят най-подходящия 
музикален фон за слайдовете, да ги аранжират по начин, които доказва 
осмисляне на текста, съпреживяване на представените събития и герои.

В седми клас индивидуалната нагласа и развитието на личността на 
ученика започва определено да влияе върху възприемането на изкуството, 
чувствително се открояват различията в зависимост от начетеността на 
учениците. Имайки предвид необходимостта от личен подход, формирах 
внимателно екипите за работа върху отделните мултимедийни презентации, 
като се съобразявах с техните индивидуални личностни качества , от една 
страна, и с уменията им в областта на информационните технологии, от 
друга. Продуктите бяха възприемани с интерес, а резултатите от различните 
погледи към литературните творби несъмнено провокираха познавателни 
интереси у седмокласниците. Дейностите на седмокласниците, свързани 
с реализирането на мултимедийни презентации, обобщаващи основните 
послания на художествените текстове, допринесоха за:

Затвърждаване на определен алгоритъм за анализ на художествен • 
текст;
представяне – образно, нагледно и динамично на изучаваните • 
художествени творби;
набавяне на илюстративен материал , фотоси и клипове от филми;• 
изявата им не просто като потребители на готова информация, а и  • 
като режисьори и сценаристи, развивайки творческия потенциал на 
юношите.

Обобщителен урок. Работа по групи, свързана с основните структурни 
елементи на разказа „По жътва” – жанр, композиция сюжет, основни 
теми, герои; Лупа (художествени похвати и изразни средства).
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Цели на урока –  Да се преговорят и обобщят всички аналитични 
наблюдения, свързани с разказа „По жътва”.

Знания – Познават историята на творбата. Адекватно коментират 
жанровите и композиционните особености, основните теми, сюжета, 
героите, художествените похвати и изразните средства.

Умения – Умения за работа в екип. Умения за събиране на факти 
и за тяхното представяне. Умение за работа с различни източници на 
информация.

Организацията на урока протече по следния начин – учениците се 
разделиха на групи и сами разпределиха ангажиментите си, уточнихме 
сайтовете, в които ще намерят необходимата информация.

Първа група представи чрез своя говорител началните пет слайда от 
презентацията. Ученичка, определена от останалата част от екипа за 
говорител, припомни най-важните факти от живота на автора. На фона на 
родната къща на писателя и негов портрет, тя говори за онова, което трябва 
да носят в паметта си – родното място, семейната среда, нереализираната  
мечта да стане художник, изборът на литературен псевдоним. Особено 
емоционално и убедително прозвуча обобщението, че Елин Пелин остави 
след себе си творчество, наситено с поезия, мъдрост и човеколюбие. Едно 
от най-големите достойнства на този вид обобщаване е свързано с това, 
че учениците чуха от своя съученичка коментар на творби, неизучавани в 
училище, и цитати от тях.

На третия слайд, назован „Картинна галерия”, са поместени осем 
снимки, портрети, паметници, илюстриращи важни моменти от живота 
на твореца. Особено впечатление направи начинът, по който всеки един от 
тях беше обяснен – местоположение, кога и по какъв повод е открит, кои 
са авторите на бюстовете и на статуята на Ян Бибиян и Фют.

По подобен начин беше обяснен и следващият слайд. Тук освен статуята 
на Пижо, Пендо и автора, присъства и дружески шарж на Елин Пелин 
и Александър Балабанов, дело на Александър Божинов. Припомнихме 
понятието шарж, за което учениците са говорили в часовете по 
изобразително изкуство, ученичката откоментира  и понятието факсимиле, 
защото на този слайд бяха поставили такова от разказа „Нане Стоичковата 
върба”.

Петият слайд представи  корици от издадени творби на Елин Пелин и 
заглавия на негови произведения. Провокацията, която този екип отправи 
към съучениците си, беше свързана със задача към тях – да запишат в 
тетрадките си и други заглавия на творби, които познават. След като 
изслуша отговорите на съучениците си, говорителката на първи екип 
предложи състезание по групи – коя от двете групи ще преразкаже малки 
откъси от текстове на Елин Пелин и ще изброи повече имена на негови 
герои. Този момент на състезание протече при повишена активност на 
всяка от групите, защото всяка от тях имаше възможност на постер да 
запише и покаже доколко познава Елин Пелин и героите му.

Говорителката на втората група представи тяхната част от презентацията. 
Най-напред дообясни дадената на слайда информация, откроявайки 
понятията сюжет и   фабула. Ученичката припомни ученото, че в основата 
на всеки разказ на Елин Пелин стои случката – повествованието започва 
с нея и завършва с нея. Елин Пелин подбира драматични моменти от 
живота, които протичат в кратко време. В „По жътва” фабулата и сюжетът 
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почти съвпадат – художествената последователност на епизодите в 
разказа се движи по тяхната естествена  последователност във времето. 
Друг ученик от втори екип навлезе детайлно в този процес, уточнявайки, 
че единственото кратко връщане назад във времето, поясняващо обилната 
реколта, милостта на Бога и благодарността на жътварите е: „Бог обилно 
наспори тая година и не прати ни град, ни скакалци, ни грозна напаст 
за греховните селски души, напатени и настрадани. Зарадва ги той с 
благодатни майски дъждове...”. Говорителят открои и още един детайл – 
още в първия абзац Елин Пелин сменя и основното глаголно време: от 
сегашно в началото на разказа – към минало свършено („Бог тия дни даде 
страшна жега...”). Фактите, поднесени на вълнуващ и лиричен музикален 
фон и съпътствани с подходящи изображения, затвърдиха наученото чрез 
допълнително въздействие върху сетивата.

Отново думата взе говорителката, която представи творбата като 
притежаваща всички жанрови белези на късия разказ – мястото на 
събитието, броят на героите и т.н. Участниците във втория екип бяха се 
уточнили всеки от тях да представи своя (своите) слайд и това допринесе 
за едно по-раздвижено представяне на информацията. Още повече всеки 
от тях има различно от останалите поведение и умение да говори пред 
публика, но всъщност по този начин всеки от тях прояви стремеж към 
по-ясно артикулиране, по-изразително и убедително представяне на 
направеното от него. Считам, че този опит е безкрайно необходим за 
юношите.

Последният ученик от втория екип открои темите в разказа, свързвайки 
ги с основните мотиви в него – мотивът за труда, песента като ритуал, като 
изкуство, като любов. Откроена бе връзката земя–труд–човек като дълбока 
и изначална, пълна с хармония.Ученикът подчерта, че трудът в разказите 
на Елин Пелин е представен и като духовно упование, и като наказание, и 
като прагматична нужда – т.е. като нравствено-естетическа и като битова 
необходимост. Земята в творчеството на Елин Пелин е представена не 
само като „майка”, но и като някаква страшна, трагична сила, поставяща 
на върховно изпитание духовно-физическата устойчивост на жътварите – 
„Пот се сипе от челата, душата без сила остава, няма почивка. Узрялото 
жито не чака”.

Третият екип потърси съдействието на преподавателката по изобразително 
изкуство. Представени бяха платна на Владимир Димитров Майстора, 
Стоян Венев, Иван Ангелов, Елиезер Алшех, Данаил Дечев. Изобразеното 
на тях е свързано с жътвата. Пред съучениците си говорителят на групата 
разказа интересни факти за живота на художниците и за основните теми 
и герои в творбите им. Изтъкна дълбоката им свързаност със съдбата 
на българския селянин, отличното познаване на бита и душевността 
на труженика. Друга ученичка от същия екип мотивира избора им на 
музикален фон на тези слайдове. Подробно разказа за търсенето, за 
прослушаните мелодии, за решението да включат изпълнение на Теодоси 
Спасов, чийто кавал звучи завладяващо и се съотнася като настроение към 
художествения текст.

Четвъртият екип представи своето обобщение за по-важните 
особености на разказа, изразните средства и похвати, използвани от 
автора и по-важните символи в него. Освен графично, този слайд беше 
анимиран подходящо и така  се  открои не само с информацията и нейното 
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подреждане, но и с оригиналния си вид. Слънцето най-често символизира 
живота, светлината, Божията благодат. Но то може да бъде представено и 
със значенията си на опустошителност, изпепеляване, гибел. В „По жътва” 
слънцето „сипе огън и жар”, „спряло се е немилостиво в небесата...” и 
така предрича предстоящата жертвена смърт в разказа. В коментара се 
включи и друга ученичка, която направи връзка с фолклорната песен 
„Слънце и Грозданка”, изучавана в шести клас. Илюстрация, присъстваща 
на следващ слайд, направи прехода логичен и плавен. Открои се изводът, 
че в жътварския песенен цикъл слънцето е постоянно присъстващо, 
виждащо и слушащо (небесно око). Ролята му е на същински свидетел на 
случващото се на земята.

Слънцето в народните вярвания и песни се свързва най-често с два 
образа. Единият е на гръмовержеца (върховен небесен бог). Другият е на 
изпепеляваща огнена стихия. То немилостиво изгаря с лъчите си както 
полето, така и тружениците по него.

Последният ученик, който взе думата, разказа за символиката на житния 
сноп – символ както на хляба, така и на смъртта. Жетварят е традиционен 
образ на Смъртта, която често се изобразява като косач, със сърп или коса 
в ръцете си. Често жътвата се появява редом с други символи като слънце, 
огън ръкойка, сноп. Така отново направи връзката с художествения текст: 
„Край златен сноп бе паднала възнак...”, „Едната є ръка още държеше 
острия сърп, другата грижливо стискаше ръкойка класове”.

Коса, сърп – символизират смъртта (края на лятото, когато се прибира 
реколтата). Сърпът е свързан с жътвата, както и с жертвата.

Нивата – пространство, което за земеделеца означава прехрана, 
оцеляване. Нивата символизира човешкия живот и труда като участ, 
отредена свише. В християнското си значение нивата е душата на човека 
– посятото в нея зърно е семето на вярата, надеждата и любовта, а 
изкласилите ниви предвещават богата жътва на повярвалата и обичаща 
душа. В разказа „По жътва” нивата е мястото, където пада жертвата – „...
Пенка, селско дете обичливо.”

В Лупата откроиха двата знакови образа в текста – на пейзажа и на 
песента. Говорейки за песента, свързаха с присъствието є като образ в 
разказа „Косачи” и в „Любов”. Кратките цитати са достатъчно основание 
за извода, че този образ има ярко, въздействащо, изключително като емоция 
присъствие. Разказите на Елин Пелин представят песента като извор и 
изразител на живота, като спасително пристанище на човека от битовата 
нищета, от бедността и страданието. Допълних, че разказът внушава 
идеята, че в хода на трудовия процес у човека се събуждат творческите 
пориви. Естетизацията на селското битие очертава и идейната линия на 
разказа: труд – любов – красота. Споменах и цикъла „Под манастирската 
лоза”, с който ще се запознаят  в гимназиалния етап на обучение. В него 
един от героите казва, че песните са „цветя, които растат в душата на 
човека по Божие вдъхновение – венци от най-чисти думи. И птичките с 
песни славословят твореца всевишния”.

Като последен акцент един ученик от екипа разгледа природата, 
която в разказа е представена с две противоположни свои функции – 
като стимулираща трудовия устрем на жетварите и като демонична 
сила, непредвидима и опасна за човека. Пейзажните описания носят 
психологическо внушение. Природата е в унисон и с емоционалните 
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преживявания на героите (любовта на Никола и Пенка, песента на 
момичето се обвързва с „Леко се завълнуваха узрели класове и весело си 
зашушукаха нещо”).

В своята книга „Вазов, Елин Пелин и Йовков. Майстори на разказа” 
Искра Панова акцентира върху онези отличителни белези, които открояват 
създаденото от Елин Пелин и го правят неповторимо. Използвах този 
акцент, за да обобщя работата върху темата, поставена в началото на 
часа, а именно, че когато четем Елен-Пелиновите разкази, „Сякаш не 
сме читатели, а зрители: възприемаме героите не веднъж и нацяло, 
не и предварително или в нарочно направени паузи, а така, както и в 
действителността – в зависимост от движенията и постъпките им, както 
ако бяха пред очите ни... Тази необикновена лекота и естественост е едно 
от най-своеобразните и ценни качества на Елин-Пелиновите разкази, една 
от тайните на тяхната прелест...”.

Изводи:
При провеждането на обобщителни уроци по литература с помощта  1. 
на мултимедийни продукти се постига усъвършенстване на умения 
при представяне на художествените текстове чрез мултимедийни 
презентации.
Изпълнението на задачите повишава интереса на учениците 2. 
към изучаваните художествени творби, създава положителна 
емоционална нагласа, която води и до по-високи резултати при 
овладяването на знанията, уменията и навиците, свързани с 
боравенето с различни източници на информация, с естетическото 
й оформяне, с езиково издържаното є представяне.
Разнообразните материали, съчетаването на научната информация 3. 
с емоционално въздействаща музика и подходящи дизайнерски 
решения реализират интердисциплинарни връзки с други учебни 
предмети, разширявайки културния хоризонт на седмокласниците.



Дидактически възможности на софтуера 
„Енвижън” в часовете по български език 

в трети клас1
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Резюме. Докладът описва педагогически опит с мултипоинт 
базирания софтуер „Енвижън” в часовете по български език и 
литература – трети клас. Приложението на инструментариума 
му в задачи от различни таксономични нива и предлага начин за 
неговото използването в екипната организация на часа. Разработена 
е методическа единица от учебника на издателство „Булвест 2000”, 
Синтактични единици. В уроците се интегрират две технологични 
среди чрез работа с „Енвижън” и MS Word. Обект на изследване 
са емоционалните нагласи и предпочитания у обучаемите към 
вида софтуер, трайността на знанията при интегриране на 
технологиите и въздействието на мултипоинт средата за формиране 
на компетенции при работа с компютър. Използвани са методите: 
анкета (писмена и устна), наблюдение и тест като форма на 
дидактическа диагностика.

Ключови думи: български език, синтактични единици, Енвижън, 
проучване, компетенции

1  Въведение

Мултипоинт технологията предоставя възможност върху един компютър 
да работят едновременно няколко потребители. Една от разновидностите 
му, придобила популярност в българските образователни среди, е 
свързването на един компютър с много мишки. Посредством хъб към 
компютъра се инсталират повече от една безжични мишки. Всяка от тях 
има собствен показалец и принадлежи на различен потребител, в случая 
ученик. Технологията променя статуквото на обучаемия в класната стая – 
от зрител на електронно учебно съдържание2, той се превръща в активен 
участник, извършвайки различни дейности върху монитора, предаващ се 
чрез мултимедиен проектор.

В началото на учебната 2009/2010 г. започва апробацията на българския 
софтуер „Енвижън”3 в две софийски училища и СОУ „Летец Хр. 
Топракчиев”, гр. Божурище. Имах честта да проведа първия реален урок 
с новата технология. В хода на експеримента разработих голяма част от 
учебното съдържание за втори клас с програмата. Големият интерес у 
1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
2 Презентация, видео, електронен учебник.
3 http://nimero.com/
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учениците и вълнението, с което те очакваха часовете с „мишките”, ме 
провокира да направя изследвания за мястото и ролята на продукта в 
образователния процес. Спрях се на часовете по български език. Изборът 
ми не случаен, защото по статистически данни, от няколко години, се 
отчита сериозен спад в грамотността на българските ученици. Целта ми 
бе да проверя до каква степен използването на тази технология ще повлияе 
върху пълноценното усвояване на учебното съдържание и устойчивостта 
на знанията, и дали мултипоинт средата съдейства за изграждане на 
компютърни компетентности у учениците4.

1.1  Представяне на учебното съдържание

Обучението по български език се осъществява чрез учебник по български 
език и учебни тетрадки, в които конкретното учебно съдържание 
интерпретира знания за основните езикови и речеви единици в 
съответствие със степента на овладяването им в предходните два класа, 
като ги задълбочава и обогатява, включва и нова езикова информация и 
конкретни практически задачи [1].

Познанията на третокласниците за синтактичните единици се разширяват 
по отношение на видовете изречения по цел на изказване (възклицателни 
и подбудителни). Вниманието се насочва върху осмислянето на 
граматическите признаци на предвидените за изучаване видове изречения, 
правописните и пунктуационните им особености, уменията за вариантен 
словоред, интонационни особености на изучаваните видове изречения [2].

Използван е учебник на издателство „Булвест 2000” по български език 
с автори: Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова и Николина 
Димитрова. В учебника е предвидено усвояването на синтактичните 
знания да стане в пет урока:

Видове изречения. Възклицателно изречение.• 
Възклицателно изречение. Упражнение.• 
Подбудително изречение.• 
Подбудително изречение. Упражнение.• 
Изречение. Обобщение.• 

След обобщителния урок има самостоятелна работа, с която учителят 
има възможност да отчете нивото на знанията и уменията на учениците 
по този раздел.

2  Дидактически възможности на „Енвижън” в часовете 
    по български език в трети клас

Четири от темите в учебното съдържание са разработени с интегриране на 
информационните технологии:

Видове изречения. Възклицателно изречение.• 
Възклицателно изречение. Упражнение.• 

4 Информационни технологии в начален етап се изучават като ЗИП. Училището, в което 
преподавам не разполага с достатъчна база (компютърни кабинети) и информационни 
технологии в начален етап не се изучават. 
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Подбудително изречение.• 
Изречение. Обобщение.• 

Необичайното за учениците в тези уроци е, че те трябва да работят 
едновременно в две технологични среди – мултипоинт среда, чрез софтуера 
„Енвижън”, и индивидуално върху компютър с MS Word, предвидена е 
работа с учебник и учебна тетрадка.

Учителят използва екипната организация при работа с „Енвижън”5  
и индивидуална работа с MS Word. При екипната работа учениците 
трябва да обсъдят помежду си отговора, да постигнат съгласие и едва 
тогава да отбележат отговора на екрана или да извършат необходимата 
манипулация.

Провеждането на един такъв час изисква прецизна предварителна 
подготовка от страна на учителя. Тя е свързана както с формулирането 
на целите и очакваните резултати по конкретния предмет6, така и с 
разработване на учебното съдържание в електронен вид с „Енвижън”, 
подбор и разработване на упражнения в електронен вариант от учебното 
съдържание, които позволяват работа с Word и са в синхрон с учебните 
програми по ИТ ЗИП за трети клас. Формулирането на цели и очаквани 
резултати по информационни технологии не е задължително, но в моя 
случай беше необходимо, тъй като една от задачите ми бе да проверя до 
каква степен мултипоинт средата съдейства за овладаване на основни 
знания, умения и отношения, свързани с информационно технологичните  
компетентности у учениците.

5 Учениците работят по двама в екип, с една мишка. 
6 В случая – Български език.

Таблица 1. Цели и очаквани резултати в обучението по български език. Синтактични единици

Цели по български език Очаквани резултати
Актуализиране знанията на учениците за 1. 
видовете изречения по цел на изказване, 
изучени във втори клас (съобщително, 
въпросително).
Запознаване с нов вид изречения по цел на 2. 
изказване: възклицателно и подбудително.
Разграничаване в практически план 3. 
изговора на различните по цел на изказване 
изречения.
Усвояване на граматическите, правописни-4. 
те и пунктуационните особености на 
възклицателното и подбудителното 
изречение.
Изграждане на умения за съставяне на 5. 
различни по цел на изказване изречения по 
нагледна опора или опорни думи.
Развиване на умения за вариантен словоред 6. 
и преобразуване на даден вид изречение в 
друг вид по цел на изказване в зависимост от 
комуникативната ситуация.
Правилна употреба в речта на различните по 7. 
цел на изказване изречения.
Формиране на умения за изговаряне с 8. 
подходяща интонация на съобщителните, 
въпросителните, възклицателните и 
подбудителните изречения.

На ниво знания:
разпознава изучените  видовете изречения • 
по цел на изказване. (съобщително, 
въпросително, подбудително, 
възклицателно);
знае и прилага на практика основните • 
граматически норми, правописни и 
пунктуационни правила.

На ниво умения:
съставя различни по цел на изказване • 
изречения по нагледна опора или опорни 
думи;
конструира изречение като използва • 
различни словоредни варианти в зависимост 
от целта на изказването;
умее да преобразува даден вид изречение • 
в друг по цел на изказване в зависимост от 
комуникативната ситуация;
чете и изговаря с подходяща интонация • 
различни по цел на изказване изречения.

На ниво отношения:
правилно употребява в устната и писмената • 
реч  различни по цел на изказване изречения;
разграничава спецификата в смисъла • 
на съобщителното, въпросителното, 
възклицателното и подбудителното 
изречение.
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Представените цели и очаквани резултати в таблица 1, очертават 
макрорамката на методическата единица. Те са общи за всички уроци 
от раздела. Целите, задачите и очакваните резултатите за всяка урочна 
единица се конкретизират отделно, като се очертават дейностите, които 
трябва да извърши ученикът в конкретния час и дейностите на учителя. 
Предвид факта, че учениците ще изпълняват задачи върху компютър 
и мултимедиен екран, към методическите разработки са формулирани 
цели и очаквани резултати, свързани с информационно техническата 
компетентност на учениците.

Таблица 2. Цели и очаквани резултати по ИТ

Цели по Информационни технологии Очаквани резултати

Изграждане на умения за  обработка и 1. 
съхранение на текстова информация.
Ориентиране във файловата организация 2. 
(запазване и зареждане на файл).
Усъвършенстване на умения за работа с 3. 
мишка и клавиатура.
Изграждане на умения за четене и 4. 
изпълнение на инструкция.

На ниво понятия:                      
има представа за файл и папка;                       • 
различава различни видове файлове;           • 
има представа за предназначението на работ-• 
ната лента на текстовия редактор и шрифт.                         

На ниво умения:                      
умее да работи с мишка и клавиатура;• 
демонстрира добра координация око – ръка;      • 
умее да маркира текст и извършва действия • 
с него (премества, изтрива, копира);      
познава основните характеристики за форма-• 
тиране на текст – шрифт, размер, стил и цвят;                          
създава подходящи комбинации от • 
графично изображение и текст.                  

На ниво отношения:     
демонстрира желание за активна работа с • 
компютъра;                    
спазва правилата за безопасна работа и • 
хигиена.

Учениците не изучават Информационни технологии. Затова в няколко 
предварителни часа, по различни предмети, те са наблюдавали работа 
на учителя с текстов редактор в Word7. По време на тези демонстрации, 
учителят освен учебното съдържание към конкретния предмет, вмъква 
и обяснения за функцията на различните бутони и менюта в текстовия 
редактор. Поставя задачи за домашна работа, която не е задължителна, от 
типа на: „Влезте в пощата на класа, от SkyDrive, папка „Български език”, 
подпапка „Домашна работа”, изтеглете текстов документ „Редактиране”. 
Открийте грешките в текста и ги оцветете в червено. Наберете текста 
отново без грешки, запазете промените. Готовият документ качете в 
SkyDrive, папка „Български език”, подпапка „Моята домашна работа”. 
Наблюденията и опитът ми сочат, че въпреки незадължителния характер 
на домашното упражнение, то се изпълнява с желание от повечето ученици 
в класа, които имат компютър и интернет вкъщи.

2.1  Подготовка, организация и дейности в уроците

Часовете се провеждат в компютърен кабинет с инсталиран Windows 7 
и Microsoft Office 2007 на персоналните компютри. На тях учителят 
предварително е направил папка, в която са съхранени текстовите 
7 Геометрични фигури. Математика; Редактиране на текст. БЕЛ.



320 320 А. Найчова Миланова

документи със задачи за учениците. На учителския компютър е инсталиран 
„Енвижън”, с който учителят предварително е разработил учебното 
съдържание в електронен вариант, въвел е екипите и задачите, които те 
ще изпълняват. Към преподавателския компютър са свързани мишките на 
екипите. Преди часа учениците трябва да включат персоналните компютри 
и да се регистрират в системата на „Енвижън” (фиг. 1).

Фиг. 1. Учениците се регистрират екипно, а след това избират форма за показалец

Инструментите на „Енвижън” се използват за онагледяване на учебното 
съдържание и за фронтална работа с екипите. С тях са разработени задачи 
от различни таксономични нива: за проверка на знания, за разбиране, за 
анализ и синтез.

Софтуерът предлага шест инструмента:
Статичен екран1. . Използването му е подходящо за онагледяване 
на учебното съдържание, обяснение и инструкция. В уроците 
този екран е използван за създаване на мисловни карти, схеми и 
инструкции.
Екран с избор на отговор2.  (текстов или картина). Този инструмент е 
подходящ за въпроси, свързани с проверка на знанията и нивото на 
разбиране на учебното съдържание.
Екран с карта3. . Този екран може да съдържа картина, схема 
или графика, върху която учениците със щракване да посочат 
верния отговор. Инструментът е особено подходящ за въпроси, 
проверяващи степента на разбиране.
Екран с индивидуален отговор.4.  Инструментът дава възможност 
да се индивидуализират въпросите. Всеки регистриран участник 
трябва да отговори на въпрос, който е зададен персонално към 
него. Подходящ е за въпроси от всички таксономични нива.
Екран с виртуална клавиатура.5.  Инструментът дава възможност 
учениците да въведат кратък отговор, използвайки появаващата се 
на екрана виртуална клавиатура. Подходящ е за въпроси от всички 
таксономични нива.
Екран с провлачане.6.  Това е един от най-атрактивните и забавни за 
учениците инструменти. С него могат да бъдат разработени задачи 
от всички таксономични нива. Инструментът дава възможност 
проверката на знанията и уменията на учениците да става под 
формата на игра.

Изборът и приложението на инструментите в урока зависят от замисъла 
на урока, от творческото виждане на учителя и от възможностите на 
учениците.
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В различните уроци от методическата единица съм разнообразявала 
инструментариума за задачи от различен тип.  Например:

Урокът „Видове изречения. Възклицателно изречение” е за нови знания. 
В подготвителната част на урока се актуализират знанията на учениците 
за изучените във втори клас видове изречения по цел на изказване – 
съобщително и въпросително. Владеенето на пунктуационните норми от 
учениците проверих чрез използване на инструмента “Карта”. В урока 
„Възклицателно изречение. Упражнение”, задача от същия тип учениците 
извършиха със инструмента „Провлачане”. Използването на различен тип 
инструменти за един и същи тип задачи разнообразява учебната работа, 
съдейства учениците правилно да се ориентират в различни ситуации  и 
да се избегнат  шаблоните.

Екипната организация при работа с „Енвижън” е продиктувана от 
необходимостта учениците да общуват помежду си, да обменят идеи и 
знания, да се формират у тях качества за водене на интелигентен диалог, 
аргументиране на мнение, подбор на доводи, както и умения за зачитане, 
уважение и приемане на различно чуждо становище.

Софтуерът дава възможност на учениците да видят верния отговор на 
екрана, а учителят може да покаже начина на статистика на отговорите. 
За всеки верен отговор програмата генерира точка на участника. Това 
може да бъде променено, тъй като има възможност преподавателят да 
възнаграждава с допълнителна точка или да наказва с отнемане на точки 
екипите. След показване на статистиката, учителят би могъл да изиска 
екипите да аргументират отговорите си устно. Да се проведе кратък дебат, 
ако е възникнал спор за верния отговор и т.н. Такава ситуация възникна 
в урока „Изречение. Обобщение”. Учениците трябваше да изберат 
подходящо заглавие за кратък разказ на случка по серия картини. Екипите 
отговориха разнородно, в зависимост от това как интерпретират случката. 
Много от тях приеха най-логичния отговор за неподходящ, тъй като 
смятаха, че  обижда един от героите. Задачата бе творческа и тези, които 
най-добре аргументираха избора получиха точка за възнаграждение.

Творческите задачи от учебното съдържание учениците разработваха 
индивидуално на персоналните компютри, като използваха програмата  
Word. Инструкции получаваха чрез статичния екран на „Енвижън” и в 
работните документи.

2.2  Изследвания. Резултати

Обект на изследване са емоционалните нагласи и предпочитания у 
обучаемите към вида софтуер, трайността на знанията при провеждане 
на уроци с интегриране на технологиите и въздействието на мултипоинт 
средата за формиране на компетенции при работа с компютър. Използвани 
са методите: анкета – писменна (стандартизирана) и устна (интервю, 
нестандартизирана), наблюдение и тест, като форма на дидактическа 
диагностика.

2.2.1  Анкета

Анкетирането на учениците става по два начина – писмено и устно. 
Писмената анкета е стандартизирана. Учениците трябва да отговорят на 
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въпроси, свързани с отношението им към предмета „Български език и 
литература” и да изразят предпочитанията си за начина, по който биха 
желали да протичат тези часове (с електронни технологии или без тях). 
Има въпроси, свързани с избора на софтуер и отношението към него. 

Устната анкета е нестандартизирана. Провежда се като разговор, 
интервю с учениците. Чрез нея се дава възможност на обучаемите да 
аргументират своето мнение. Разговорът се записва на видео.

Резултатите от двете анкети показаха, че 84% от учениците предпочитат 
часовете с интегриране на технологиите. Същият е процентът на 
посочилите, че работата с мултипоинт технологията е по-лесна,  68% я 
намират за по-интересна, срещу 26% за Word. В устната анкета прави 
впечатление, че ученици, които изпитват затруднения с усвояването 
на учебното съдържание категорично изразяват препочитания към 
мултипоинт технологията и екипната организация на работа. Изтъкнатите 
от тях аргументи са: „Чувствам се по-сигурен, когато споделя мнението 
си с партньор”; „Предпочитам да отговарям с мишка върху екрана, 
защото никой не вижда какъв отговор съм избрал”; „Харесва ми, защото 
виждам кой е верният отговор”. Учениците със „средни възможности” 
също изразяват предпочитания към екипната работа и мултипоинт 
технологията, макар и не толкова категорично. При тях се повтаря отговор, 
свързан с „натрапчивостите”: „Когато избера калинка за курсор, много ми 
върви и винаги отговорям правилно”. Съвсем разнородни са отговорите 
при бързо успяващите ученици. Повечето от тях предпочитат да работят 
индивидуално и самостоятелно. Често пъти не приемат резултатите на 
софтуера за обективни.

2.2.2  Наблюдение

Наблюдението имаше за цел да установи до каква степен работата с 
мултипоинт технологията съдейства за изграждане на компетентности, 
свързани с овладяване на информационните технологии. Времето не е 
регламентирано. Впечатленията ми са, че работата с тази технологична 
среда изгражда умения за работа с електронните технологии дори у 
ученици, които не ползват компютър вкъщи. При първите уроци с 
двете технологични среди почти нямаше деца, които да се затруднят с 
изпълнението на задачите с Word. Затруднения изпитаха ученици, които 
нямат компютри вкъщи. Те бяха свързани с ориентиране в работната среда. 
Нито един ученик, не обърка инструкциите и не наруши алгоритъма. За 
положителното въздействие на мултипоинт средата при овладяване на 
умения за работа с компютърни програми говори фактът, че работите на 
две от общо пет деца от класа, участвали в Националното състезание ИТ 
„Знайко”, са класирани в десетте най-добри.

     
2.2.3  Тест

Тестът има за цел да провери трайността на знанията у учениците. База 
за сравнение е друг клас, в който уроците са проведени по стандартния 
начин от учителя. Резултатите показват, че при бързо успяващите ученици 
няма разлика, при учениците, изпитващи известни затруднения, има лека 
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положителна тенденция в полза на технологиите. Категорично технологиите 
водят при ученици изпитващи сериозни затруднения в овладяването на 
знанията. Учениците със сериозни затруднения в обучението от моя клас 
показаха по-висок резултат от учениците в „съседния” клас.

3  Изводи

Уроците с интегриране на технологиите са предпочитани от повечето 
ученици. Мултипоинт средата съдейства за изграждане на компетенции 
за работа с компютърни програми у учениците, подпомага процеса на 
обучение, въздействайки многопосочно върху обучаемите и променяйки 
статуквото им от зрител на електронен урок в активен участник.

Използвана литература

Учебна програма по български език и литература за трети клас, МОМН, 1. 
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/        
educational_programs/3klas/bl_3kl.pdf
Т. Борисова, Ек. Котова, К. Никова, Н. Димитрова, Булвест 2000, Книга за 2. 
учителя по български език и литература
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Европа по безспорен начин е влязла в информационния век с всички 
последствия за културния, икономическия и социалния живот. Бързо се 
променят обучението, начинът на живот и работа и затова основна цел е 
модернизацията на европейските образователни системи. Преминаването 
към „Общество и икономика, базирани на знанията” е възможно само 
при приемането и прилагането на концепцията за въвеждане на ИКТ в 
училище. Министрите на образованието на Евросъюза се обединиха над 
три основни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2010 година в 
полза на гражданите и на Евросъюза като цяло:

Подобряване на качеството и ефективността на образователните • 
системи на Евросъюза;
Осигуряване на достъпност до образоването на всеки;• 
Отваряне на европейското обучение към света.• 

За налагане на интегрирането и подпомагане на въвеждането на 
информационните и комуникационните технологии в образованието 
Европейската комисия прие eLearning Action Plan1.

Основни насоки в обучението са:
Обучение с цел адаптация;• 
Обучение с цел повишаване на квалификацията и преквалификация;• 
Обучение с цел насърчаване;• 
Обучение с цел иновации.• 

Факторите, влияещи върху промяната на съвременната образователна 
система, са:

Глобализация;• 
Информационно общество;• 
Икономика, базирана на знанията;• 
Учещо общество;• 
Учене през целия живот.• 

1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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Глобализацията на икономиката и нейното влияние върху работната 
сила по света изисква едно различно образование. Неговата цел е не само 
да предоставя даден пакет от знания, а да научи учениците как да учат, как 
да решават проблемите и как да синтезират старото с новото. В общество 
и икономика, базирани на знанието, всеки гражданин остава ученик през 
целия си живот. Стратегията за развитие на ИКТ в 144 СОУ „Народни 
будители” се основава на Националната стратегия на МОМН за въвеждане 
на ИКТ в българските училища.

Стратегията съдържа следните основни части:
Цели;1. 
Анализ на реалното състояние;2. 
Дефиниране на потребностите и приоритетите;3. 
Задачи за изпълнение;4. 
Организационна структура за реализация на стратегията;5. 
Обобщени резултати.6. 

1  Цели

Главна цел на стратегията за развитие на ИКТ в 144 СОУ „Народни 
будители” e ефективно използване на съвременните информационни 
и мрежови технологии за повишаване качеството на образованието, 
обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни 
образователни технологии и методи в учебния процес.

Специфичните цели:
Да подготви учениците, завършващи средното си образование, да • 
бъдат компютърно грамотни и да притежават съответните знания 
за работа с офис пакет за работа с текстообработващи програми, 
електронни таблици, изработка на презентации, бази данни и уеб-
базирани приложения.
В процеса на обучение учениците да имат достъп до съвременни • 
бази от знания по съответните учебни дисциплини и периодично да 
могат да проверяват степента на усвояване на знанията си.
В резултат от изпълнение на стратегията преподавателският състав • 
да има възможността по съвременен начин да подготвя и изнася 
своите уроци, като ангажира вниманието и активното участие на 
учениците в процеса на преподаване и учене;
Учениците на 144 СОУ „Народни будители” да бъдат • 
конкурентоспособни на своите връстници от Европа и да участват 
равноправно в новата икономика, базирана на знанието;
Сътрудничество на 144 СОУ с училища от ЕС в разработването • 
и обмена на иновационни програми, методологии и учебни 
материали, както и споделяне на добри практики.
По-близко сътрудничество между всички заинтересовани страни – • 
учители, професионални организации и институции, определящи 
ИКТ политиката в образованието на местно, регионално, 
национално и международно ниво.
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2  Анализ на реалното състояние
2.1  Материална база, използвана от учениците:

Два компютърни кабинета с 25 компютъра за провеждане на • 
часовете по информатика и информационни технологии с изградена 
интернет мрежа.
Един компютърен кабинет с 10 компютъра – за провеждане на часове • 
по изобразително изкуство – компютърна графика и анимация, арт-
дизайн и част от часовете по изящни и приложни изкуства.
Един компютърен кабинет с 10 компютъра – за провеждане на • 
мултимедийно езиково обучение по английски език в часовете от 
ЗП, ЗИП и СИП.
Един компютърен кабинет с 10 компютъра – за провеждане на • 
мултимедийно езиково обучение по английски, немски, испански 
език в часове от извънкласна дейност като образователна услуга. 
Този кабинет е изграден и се обслужва от образователен център 
„Медия 2001” и се използва изцяло от наши ученици.
В 13 класни стаи има по един компютър, който се използва в • 
ежедневната преподавателска дейност от учителите.
В три от компютърните кабинети има работещ мрежови интернет.• 
В цялото училище има изграден безжичен интернет, който се ползва • 
активно от ученици и учители.
Библиотека – четири компютъра с цел изграждане на електронна • 
библиотека и читалня, свързани с интернет, за нуждите на ученици 
и учители.
Училището разполага с 17 мултимедийни проектора, които са • 
зачислени на методичните обединения и се използват от ученици и 
учители за интерактивни уроци.
Три скенера и три принтера, които са в компютърните кабинети.• 

2.2  Материална база, използвана от учителите:

Училището разполага с 33 лаптопа, които се използват от учителите • 
за подготовка и преподаване на учебните дисциплини, по които 
преподава всеки учител.
В учителската стая на разположение на учителите има два • 
стационарни компютъра, принтер и интернет за разработване на 
уроци, тестове и други материали.
Училището разполага и с достатъчен брой размножителна техника • 
за нуждите на ученици и учители и уеб базирана програма за SMS 
известяване /Звънче/ със собствен код и достъп за всички учители.

2.3  Материална база за администриране, координиране, 
       подпомагане и управление и на учебния процес:

Дирекция – два компютъра, един с база данни на училището (Админ • 
Про) за бърза и леснодостъпна информация за класове, паралелки, 
брой ученици в паралелка, данни за ученици и родители, учители 
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и служители. На другия компютър са инсталирани информационна 
система Сиела – образование, Сиела – тестове, и Сиела – 
счетоводство. В дирекцията има и две лазерни мултифункционални 
устройства за сканиране, принтиране и размножаване на материали. 
Директорът разполага със собствен персонален лаптоп.
Канцелария – компютър, мултифункционално устройство за • 
размножаване на материали и два ламината за ламиниране на 
различни ученически картини, дипломи, грамоти, дидактични 
материали и т.н., които са на разположение на всички учители и 
ученици.
Помощник-директорски кабинет – един стационарен компютър, • 
който също е на разположение на учителите, и един принтер. 
Тримата помощник-директори разполагат с персонални преносими 
компютри.
Счетоводство – два стационарни компютъра, за нуждите на • 
счетоводителя и касиера на училището и два принтера.
Кабинет на педагогическите съветници – един компютър, един • 
лаптоп и два принтера, за нуждите на ученици и учители.
Мрежа на училищната администрация – в тази мрежа са включени • 
компютрите, които училищната администрация използва в своята 
всекидневна работа.

Направеният анализ за състоянието на ИКТ в 144 СОУ „Народни 
будители” показва следното:

Брой компютри на 1003 ученици • – 18.2 ученици на един 
компютър;
Брой компютри на 87 учители – 2.1 учители на един компютър;• 
Брой компютри в администрацията – на 10 човека 1 човек на • 
компютър.

Положителното в случая е, че компютрите и цялата техника от 
административния сектор се използва от учителите и учениците за 
реализиране на различни дейности, свързани с организация на учебния 
процес, с осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, за 
обезпечаване на различни училищни празници и ритуали, за изготвяне на 
рекламни материали по различни поводи и т.н.

Вярно е, че в режим на децентрализация и на делегиран бюджет, и 
недостатъчни средства за веществена издръжка на училището е трудно 
да се отделят достатъчно средства за информационно-комуникационна 
техника, но се стараем ежегодно да отделяме по малко средства и за този 
толкова важен и необходим за въвеждане на европейско образование в 
училище компонент от материално-техническата база на училище.

2.4  Квалификационни дейности, организирани с учителите 
       за въвеждането на ИКТ в учебния процес

Всички учители от 144 СОУ „Народни будители” да преминат курс • 
за начална компютърна грамотност;
50% от учителите са преминали курс, организиран и финансиран • 
от училището: Мястото на мултимедийно обучение в час и работа с 
презентационни програми;
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20% от учителите са преминали курс, също организиран от • 
училище: Мултимедийно езиково обучение – АЕ, първо и второ 
европейско ниво;
10% от учителите са преминали курсове за преподаване на ИТ, • 
финансирани от самите тях.

Въпреки всички обучителни курсове и програми, реализирани по 
посока за въвеждане на ИКТ в учения процес, смятам, че малък процент 
от учителите ги използват активно в своята пряка работа. Безспорно е, 
че един съвременен урок, удовлетворяващ потребностите на учениците и 
доказващ израстването на учителя, в който се използва информационно-
комуникационната техника е по-трудоемък, но това не бива да ни оправдава 
и да води до пасивност и застой. Класическият метод на преподаване е 
много по-лесен, но дали е успешен за учениците? Това е въпросът, на 
който трябва да си отговорим. Дали резултатите на нашите ученици са 
добри, знанията, които получават, подготвят ли ги за живота, или ние 
просто информираме учениците за учебното съдържание по дадения 
предмет и очакваме да получим високи резултати. Това са въпросите, на 
които трябва да отговори тази стратегия и със своите средства да помогне 
на ученици и учители, за да стане училището конкурентноспособно на 
пазара на ученическото търсене.

3  Дефиниране на потребностите и приоритетите

В резултат на направения анализ се дефинират следните основни 
приоритети:

Осигуряване на подходящи софтуерни програми, съобразени с • 
учебното съдържание;
Осигуряване и реализация на ефикасна информационна система за • 
управление на процеса на взимане на решения;
Промени в учебното съдържание и организация на обучението;• 
Продължаваща подготовка на преподавателския състав за въвеждане • 
и използване на ИКТ в образованието.

4  Задачи, предвидени в плана за действие за въвеждане 
    на информационните и комуникационните технологии 
    (ИКТ) в 144 СОУ

Нови ключови умения за всички;• 
Повече инвестиции в човешките ресурси;• 
Иновации в преподаването и ученето;• 
Оценяване на ученето;• 
Преосмисляне на ръководството и консултациите;• 
Ученето да се доведе по-близко до дома на обучаемите.• 

Промяна на образователната парадигма.
Промяна на ролята на учителя и превръщането му в партньор на • 
ученика;
Промяна в концепциите за подбор и структуриране на • 
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образователното съдържание;
Въвеждане на интерактивни методи на преподаване и учене;• 
Контрол върху резултатите на обучение, но свобода в пътищата и • 
способите за тяхното реализиране;
Търсене на подходи за обективизиране на оценяването на • 
постиженията на учащите се чрез системите за външен контрол, 
организирани от МОМН;
Обогатяване на учебната среда чрез насищането • є с информационни 
и комуникационни технологии и многообразни информационни 
източници;
Овластяване /прехвърляне на отговорности/ на участниците в • 
процеса на обучение с цел формиране на активни, творчески, но и 
отговорни за своите дела личности.

4.1  Създаване на подходяща нормативна уредба, регламентираща 
       обучението по ИКТ и обучението чрез използване на ИКТ 
       носител или представени в уеб пространството

4.2  Компютъризация – изграждане на компютърни класове в 50% 
       от класните стаи и кабинети в 144 училище

4.3  Ежегодно обучение и повишаване квалификацията на учителите 
       от 144 СОУ „Народни будители” с цел въвеждане на ИКТ 
       в обучението по всички учебни дисциплини. Обучението на 
       учителите ще включва три етапа:

Обучение на ръководителя на компютърните кабинети и учителите • 
по информатика. Същите след обучението си да могат да изпълняват 
роля на  обучители на учителите по другите учебни дисциплини;
Обучение на всички учители по придобиване на базови компютърни • 
умения и използване на офис приложенията;
Специализирано обучение на учители по отделните предмети, • 
насочено към придобиване на умения за използване на ИКТ в 
преподаването.

4.4  Създаване на образователен портал на училището, платформи 
       за дистанционно обучение и образователно съдържание 
       по всички дисциплини

Образователният портал ще се поддържа от учителите по информатика и 
ученици с изявени интереси и знания в областта на ИКТ, за да осигурява 
информация за всички ученици и техните родители, като предлага:

Достъп до бази от знания;• 
Аналитична информация относно националната образователна • 
структура;
Информация за национални и училищни проекти за образованието, • 
включително въвеждането на ИКТ;
Индикатори за състоянието на обучението, сравнения и тенденции;• 
Виртуална приемна (Call centre);• 
Локална софтуерна платформа за компютърно обучение, която • 
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включва:
Среда за споделяне на знания;• 
Управление на образователното съдържание от текст • 
до динамично мултимедийно съдържание, симулация, 
анимация, видео и звук, тестове и анкети.

Основни средства за изработване на компютърно съдържание и • 
потребителски програми;
Управление на учебните планове по предметите, както и • 
разработване на дизайна на тези планове;
Учебен план и план-график, разбит по часове;• 
Онлайн тестване, оценка и оценяване;• 
Учебен софтуер, мултимедийно съдържание по сценарии, зададени • 
от учителите – набор от учебни модули по основни учебни 
предмета.

5  Изпълнение на стратегията

Изпълнението на стратегията се възлага на експертни екипи, които 
са преминали различни дълготрайни курсове или следдипломни 
квалификации, или магистърски програми във ВУЗ за въвеждане на ИКТ 
в образованието като:

Работна група за ускорено развитие на информационното • общество;
Работна група по използването на ИКТ в образованието.• 

6  Обобщени резултати от развитие на стратегията

144 СОУ ще разполага с модерна образователна система, базирана на 
масово приложение на информационните и комуникационни технологии 
в процеса на обучение.

Планирането на вида и начина на използването на ИКТ трябва да бъде 
съществен момент в цялостното планиране на образователния процес. 

Учениците трябва да знаят:
КАКВО търсят – преподавателят следва да даде предварително • 
набор от въпроси, отговорите, на които ще се търсят в мрежата;
ЗАЩО го търсят – преподавателят или учениците трябва • 
предварително да са формулирали целите на информационното 
търсене;
КЪДЕ да го намерят – преподавателят трябва да даде точните • 
електронни адреси на учениците си.

 С реализирането на стратегията в 144 СОУ „Народни будители” 
трябва да се създават условия, чрез които учениците да могат да 
разкриват  напълно  своя  интелектуален  потенциал  и  творчески спо-
собности. Чрез модификацията и усъвършенстването на учебните 
взаимодействия между участниците в образователния процес, наложени 
от ИКТ, са налице възможности за интензификация на процесите на 
изучаване, изследване и проявление на закономерностите на науките, 
за интерактивност, за непосредствена обратна връзка между субектите 
в обучението. Решаването на тези задачи в най-голяма степен зависи от 
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професионалните умения и педагогическото майсторство на учителите, 
от високата им лична, специална, технологична и информационна 
култура. Готовността на учителите от 144 СОУ „Народни будители” за 
работа в новото информационно пространство е необходимо условие за 
разработване и внедряване на новите форми и технологии на обучение. 
Чрез тях у учениците се изгражда позитивно отношение, стимулира 
се нестандартно, евристично мислене, развиват се умения за екипна 
работа и за трансфер на знанията в други научни области. Знанията и 
информацията се превръщат в основен фактор за развитие на личността 
на ученика, а оттам и на всички социално-икономически сфери, защото 
изпълняват вече ролята на капитал в информационното общество. При 
това положение сериозно нараства ролята на учителите като медиатори, 
помощници, съветници и организатори на мисленето на учениците. Чрез 
високата си информационна култура, компетентност и информираност те 
са в състояние да стимулират творческото израстване на учениците.
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С надеждата да подпомогнем решаването на проблемите, свързани с 
незадоволителните учебни постижения и с липсата на интерес към 
природните науки на учениците, разработихме модел за електронно учене/ 
обучение по химия и опазване на околната среда. Английският термин 
e-leаrning, или електронно учене, набляга на ученето като основна част от 
обучението, но често се интерпретира като обучение. Най-общо понятието 
електронно учене/обучение се дефинира като: „Учене, подпомогнато от 
използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)” 
[1].  Към това разбиране ще се придържаме и ние. И тъй като „ ...за да бъде 
научен, анализът на педагогическите достойнства на електронното учене 
би трябвало да започва и да завършва с теоретико-методологическите 
основания за неговия дизайн” [2], тук ние ще се спрем на тези основания, 
които станаха основа за дизайна на нашия модел. 

Имайки предвид, че доминиращата теоретико-методологическа плат-
форма на електронното обучение в нашето съвремие е конструктивизмът 
[2], като много подходяща за реалните условия на проектираната от нас 
учебната среда приемаме парадигмата на социалния конструктивизъм, 
основана предимно на изследванията на Лев Виготски [3]. Обучението по 
природни науки се отличава с неизменната необходимост от насърчаване 
на рефлексията, анализа, работата в екип и активното поемане на 
отговорност от учещия за резултатите от ученето. Представителите на 
социалния конструктивизъм подчертават, че социалните взаимодействия 
са съществен компонент от ученето, което е винаги диалогично. От 
тази гледна точка ролята на обучаващия, или по-точно подпомагащия 
обучението, преподавател е да конструира обучението около личността на 
учещия, да го стимулира и напътства в съответствие с развитието му. Част 
от положителните аспекти от връзката на конструктивизма и електронното 
обучение, на основата на които разработихме модела за обучение, са:

възможността за индивидуализиране на процеса на учене чрез • 
предимствата на информационните и комуникационни технологии 
е безспорна, а за конструирането на нашия курс тя е от съществено 
значение – разликата в количеството и качеството на знанията и 
уменията на учещите е много голяма и груповото им обучение 

1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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е лишено от смисъл особено за тези, които имат по-добрите 
показатели;
поставянето и разбирането на проблемните задачи значително се • 
улеснява от мултисензорното възприемане при онагледяването им с 
мултимедийни технологии. По този начин се оптимизира процесът 
на обучение и като време, и като вариативност в представянето на 
самата задача, алгоритъмът за дейностите по изпълнението є и 
т.н. Използването на интернет технологии значително стимулира 
и оптимизира процесите на получаване и систематизиране на 
информацията, необходима за изпълнението на поставените 
задачи;
много съществено предимство на електронното обучение, базирано • 
на конструктивисткия подход, е възможността за „изнасяне” на част 
от дискусиите извън учебния час, чрез синхронно или асинхронно 
общуване. Така не само се организира допълнително учебно време, 
но и особено при използване на различни формулировки, акценти и 
сложност на учебните задачи, преобладаващо пасивният трансфер 
на информация неминуемо ще придобие и елементите на групова 
рефлексия;
гъвкавата взаимна коригираща връзка между конструктивизма и • 
електронното учене/обучение е отворена за обогатяване. Това ни 
дава философско-психологическата и практическата увереност в 
реалността на осъществяването на корекции на предложения модел 
на електронно обучение, както и на разработените електронни 
продукти. 

 След проучване на различни модели за дизайн на университетски 
електронни курсове [1, 4, 5, 6, 7, 8] и имайки предвид съществените 
различия в ученето/обучението на студентите и учениците в средното 
училище, избрахме за отправна точка на нашия дизайн модела на Peter 
Goodyear [9]. Goodyear подчертава, че е необходимо да се  разграничават 
понятията „учебна задача” и „учебна дейност”. Авторът подчертава, че 
качеството на електронното обучение зависи от достойнствата и взаимната 
зависимост на трите елемента – теоретико-методологическата рамка, 
педагогическата реалност и организационният контекст.  

Използвайки за основа модела на Goodyear, разработихме теоретичната 
рамка на нашия курс, придържайки се към философията на социалния 
конструктивизъм.

Фиг. 1. Теоретична рамка на разработения модел
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Като електронна среда е използвана Moodle.
Тук ще представим като пример за дизайна на модела за електронно 

обучение организационната структура на раздел „Въглеводороди”.

Фиг. 2. Тема от електронния курс

С развитието на идеите на конструктивизма са разработени различни 
подходи за конструиране на учебен опит. В съответствие със специфичните 
характеристики на учебната среда, в която ние работим, за избора на 
конкретен философски подход към проектирането на педагогическата 
реалност намираме за изключително полезна идеята на Cazden (1983) за 
конструиране на когнитивно скеле (scaffolding). Но докато идеите на Ca-
zden са ориентирани към постепенно отпадане на елементите на подкрепата 
(което е напълно обяснимо при конструиране на университетски курс), 
ние предлагаме постепенното въвеждане на по-сложни, по-ефективни и 
разнообразни ресурси. Въвеждането им във възходяща скала сме подбрали 
да отговаря на нарастващите потребности от информация на обучавания, 
възникващи в резултат от повишаване на когнитивните му компетентности 
и социалното му развитие. Този подход ни помогна при дизайна на учебни 
задачи да проектираме във възходящ ред (по таксономията на Блум) 
овладяването на знания и умения.

Фиг. 3. Пример за обогатяване на подкрепящите ресурси
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Стратегията конкретизирахме чрез следните тактически решения:
За да се възползваме от положителните, да избегнем негативните 1. 
страни на електронната лекция и да я интегрираме в концепцията 
на класното обучение, подпомогнато от ИКТ, моделирахме хода на 
уроците в следните стъпки:

 1 дейност•  (учител и ученици). Кратка дискусия 
за актуализация на знанията, въвеждане на новите 
понятия, общо представяне на информацията по темата 
и на подходите, чието приложение е необходимо за 
изпълнението на бъдещите задачи. Осъществява се чрез 
използване на лекция с мултимедийно представяне (с 
всичките є възможности за взаимодействие с другите 
елементи на курса и с други ресурси).
 2 дейност• . Самостоятелна работа на учениците с курса 
в мрежата, от която те да извличат собствен смисъл, 
да съотнасят новите знания и умения със собствените 
си налични разбирания и т.н. Организира се чрез 
поставянето на логически задачи, за изпълнението 
на които се използват различни информационни 
ресурси, извършват се разнообразни дейности и се 
комуникира в група (и/ или с всички съученици)   и 
с учителя. Учителят дава обратна постоянна връзка, 
като поправя, дава съвет, препоръчва метод и т.н.

Фиг. 4. Електронна лекция

Организацията на часовете за упражнение предвижда използването 2. 
на ИКТ като посредник за провеждане на дискусии, доставяне и 
систематизиране на информация. Тук подкрепящите елементи на 
скелето са разработените в мултимедиен вариант шаблони (tem-
plate) на задачите, които да подпомагат, подсказват и напомнят 
на учещите за дейностите, които трябва да извършат, за да се 
справят. Шаблоните са разработени за три различни равнища на 
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овладени знания и умения – „Знание. Разбиране”; „Приложение” 
и „Анализ”. При провеждането на упражнения и дискусии 
въведохме електронен диалог (форум). Електронният диалог има 
редица положителни страни, една от които е, че той може да се 
съхранява, и това го превръща в достъпен източник на информация, 
в средство за подпомагане на ученето и в специфичен елемент на 
самооценяване. 
В интерес на подобряване на педагогическите качества на 3. 
проектираната от нас учебна среда за интегриране на разнообразни 
учебни дейности и с особен акцент върху социализирането им 
разработихме задачи за самостоятелно разработване на проекти 
с изследователска насоченост – WebQuest. WebQuest логически 
наподобява изпълнението на мисии в многоходовите игрови 
компютърни стратегии и е добре позната дейност на всички 
запалени играчи. Според създателите си B. Dodge и T. March Web-
Quest е „изследователски ориентирана дейност, в която част или 
цялата информация, която учещите ползват, е под формата на In-
ternet ресурси, избирателно придружени от видеовръзка” [10].  На 
този етап ние разработихме учебни  проекти в последователност 
от стъпки, като отново ги разделихме по равнища – „Знание. 
Разбиране”, „Приложение” и „Анализ”. Учениците получават 
заданията за проектите си по електронен път, разработват ги и 
изпращат на преподавателя. След това получават препоръки и 
оценка. В общи линии дейностите на ученика и на учителя в 
учебния час могат да се представят по следния начин:

Фиг. 5. Пример за дейностите на ученика и учителя в часа

Допълнителен положителен ефект е дисциплиниращото действие на 
електронната среда върху обстановката в часа.

Изпълнението, проверката и оценката на писмени тестове е също 4. 
в електронен вариант. По време на провеждане на теста учениците 
не могат да ползват учебни материали и да осъществяват връзка 
помежду си или с учителя. 

При прoeктирането на учебната среда предвидихме комбинация от 
различни ресурси – мултимедийни презентации (за лекции, за упражнения, 
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за самоподготовка); електронен речник, задания за изработване на проекти 
WebQuest; информационни продукти с инструкции за използването 
на необходим за учене софтуер; мултимедия; компютърен кабинет с 
индивидуален компютър за всеки ученик; традиционните ресурси за 
провеждане на демонстрационен химичен експеримент; учебници по 
Химия и опазване на околната среда [11], както и други учебни помагала с 
тестови задачи, научни и популярни публикации и др.

Фиг. 6. Електронни ресурси към всяка тема от раздел „Въглеводороди”

Всички разработени електронни ресурси – лекции, упражнения, задачи, 
задания за Web Quest проекти, инструкции, речник и др., са напълно 
завършени самостоятелни единици и могат да бъдат комбинирани в 
различни организационни форми, както и да се използват за групово или 
индивидуално, за лекционно или изследователски тип обучение. 

Предложеният дизайн на обучение има потенциал да реализира 
ползотворна конструктивистка среда и е отворена гъвкава структура, 
която може да подпомага ефективно учене в различни учебни среди. 
Управлението на елементите на модела – съдържателни и процесуални, 
може свободно да се синхронизират с личностните качества на учителя, 
с промени в целите на обучението, както и с колебанията в равнището на 
познания и умения на обучаваните.

Изключително важна страна на нашия модел е адекватната стимулираща 
диагностика на всеки етап. Диагностиката на обема и измененията 
на знанията и уменията на всеки ученик е основата на адекватното 
изграждане на подкрепящото скеле от ресурси и дейности (scaffolding). 
За обогатяване на методите на оценяване решихме да положим първите 
стъпки на изготвяне на портфолио на учащия. Съвременните специалисти  
[12, 13] приемат портфолиото като концепция, а не като съвкупност 
от документи и посочват редица негови преимущества като метод на 
оценяване. Една от текущите ни задачи беше обучаваните да придобият 
навици за систематично и творческо поддържане на свое портфолио, което 
периодично изпраща на учителя. Учителят също поддържа свои портфолиа 
на обучаваните. Изпълнението на тази задача се оказа много ползотворно 
както от чисто организационна гледна точка, така и като метод за обучение 
и за по-пълна оценка на цялостната работа на учениците.
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Фиг. 7. Пример за ученическо портфолио

С цел да установим настъпилите в резултат на апробацията на 
два от изучаваните раздели  изменения на учебните постижения на 
учениците, проведохме диагностичното изследване в два основни етапа – 
предварително изследване и същинско изследване.

Намираме, че е редно при педагогическата обосновка на дизайн 
на електронно обучение и при реализирането му да се имат предвид 
колкото е възможно по-голям брой фактори, определящи педагогическата 
действителност. В този смисъл за разработването на конкретната 
стратегия на нашия модел за обучение беше изключително важно да 
знаем за какви потребители се създава той. Така стигнахме до идеята, че в 
изследователската ни програма трябва да има и предварително проучване на 
силата и на устойчивостта на мотивите за учене на обучаваните. Избрахме 
методика – „Тройно сравнение” на мотивите за учене, публикувана от 
Фридман, Л., Т. Пушкин, И. Каплунович в „Изучение личности учащегося 
и ученических коллективов” [14]. 

А. Анастази и С. Урбина [15] подчертават необходимостта от 
комбинирането на изследванията на учебните постижения с проучване 
на способностите на обучаваните. Тестовете за учебни постижения 
са предназначени за измерване на въздействието на теоретични и 
практически курсове на обучение. Като спомагателни средства тестовете 
за способности могат да се използват като инструмент за подобряване на 
качеството на обучението. По тази причина направихме и изследване на 
измененията в креативността на обучаваните.

Значимите различия в резултатите на постиженията на учениците преди 
и след провеждане на обучението бяха потвърдени и чрез непараметричния 
критерий на Ман-Уитни за установяване на статистическа значимост 
на разлики. Диагностичното изследване на измененията на учебните 
постижения показа еднозначно, че приложението на предложения модел 
за електронно обучение [16] способства за засилване на вътрешните 
мотиви към придобиване на знания, свързани с бъдещата професия 
(производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия), със заобикалящата 
среда и ежедневието, с постигане на по-високи учебни постижения, и за 
развитие на креативността.
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Резюме. В процеса на изучаване на езика като функционираща 
система пред учителя по български език стои трудната задача да 
провокира интереса на „всезнаещите” и „всеможещите” ученици 
на ХХІ век, за да усъвършенства комуникативноречевата им 
компетентност –  основна цел на обучението по български език. 
Именно в този контекст се търси промяна в утвърдени стереотипи, 
както и педагогически иновации, свързани с използване на 
образователни софтуерни продукти в часовете по български език.

Ключови думи: образователен софтуерен продукт, информационни 
технологии,  български език 

Училището не може да остане встрани от бурното навлизане на новите 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) във всички 
сфери на обществения живот. Факт, продиктуван от глобализирането 
на съвременното  общество, в което  владеенето и ползването на 
информационни и комуникационни технологии е съществен елемент 
от функционалната грамотност на всеки човек, необходимо условие 
за неговата лична и професионална реализация и израстване. Именно 
от училището се очаква да осигури формирането на информационната 
компетентност у младите хора, а това ще стане, ако то се превърне в 
модерна институция, която обучава със съвременни методи и средства. Не 
трябва да се забравя, че използвайки ИКТ в учебната дейност, учителят 
удовлетворява потребностите и интересите на учениците, осигурява 
по-добри условия за  работа в екип,  създава условия за прилагане на 
метакогнитивния подход в преподаването, чрез който вниманието на 
учениците се насочва към процеса на собственото им учене на базата на  
рефлексия и анализ. 

Чрез използването на ИКТ в обучението социалните взаимодействия са 
не просто подкрепящ, а съществен компонент в когнитивното развитие.  
В софтуерна среда знанията се овладяват трайно и функционално,  
предложени са в близък до  живота на учениците практически и социален 
контекст, а ученето се характеризира с осъзнатост на намеренията и 
съзнателна мотивация [2]. За да осигури това, от учителя се очаква да 
прилага такива технологии и алгоритми на работа, които подпомагат 
възприемането и разбирането от учениците.

В настоящия материал се разглежда използването на ИКТ в обучението 
по български език и литература в 1. – 4. клас.
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Защо точно по български език? В учебните програми културно-
образователната област Български език и литература  се определя като 
„основа за успешно усвояване на знанията по всички предмети” [1], 
тъй като езиковата компетентност на учениците е необходимо условие, 
без което образователният дискурс е невъзможен. Като се има предвид, 
че езикът е основно комуникативно средство, неразривно свързано 
с мисленето, ясно е защо той е необходимо условие за реализиране на 
процеса на човешкото познание, за проявление на човешката същност 
в обществото. В процеса на изучаване на езика като функционираща 
система пред учителя по български език стои трудната задача да 
провокира интереса на „всезнаещите” и „всеможещите” ученици на ХХІ 
век, за да усъвършенства комуникативноречевата им компетентност – 
основна цел на обучението по български език. Именно в този контекст се 
търси промяна в утвърдени стереотипи, както и педагогически иновации, 
свързани с използване на компютърни програми (софтуерни продукти) в 
часовете по български език.

Проследяването на софтуерните решения в областта на образованието 
за последните десет години и направеният анализ на съществуващите 
образователни софтуерни продукти за начална училищна възраст  налагат 
следните изводи:

На пазара съществуват софтуерни продукти за начална училищна 1. 
възраст, но малко от тях са подходящи за обучението по бъл-
гарски език и литература. Наличните обезпечават предимно 
ограмотяването, без да осигуряват работата върху частите на речта 
и други знания за езика.
В повечето от софтуерните продукти  потребителите  са пасивни 2. 
(слушатели, наблюдатели), но не и активни участници, т.е. 
образователната стойност е пренебрегната за сметка на  игровия 
елемент. 
Някои образователни софтуерни продукти 3. не са съобразени 
с възрастовата група, за която са предназначени, както по 
отношение на предвидените дейности (често децата се подценяват, 
което прави продукта безинтересен за тях), така и по отношение 
на технологичните решения (например в софтуер за І клас на 
неограмотените първокласници се предлагат инструкции, които те 
не могат да прочетат). 
От гледна точка на възпитателния  характер на образователните 4. 
софтуерни продукти е необходимо те да се усъвършенстват по 
посока на дизайна,  на подбора на вида дейности (много от 
софтуерните решения провокират агресията и насилието).

Съществуват много и разнообразни класификации на образователен 
софтуер. Собственият опит на автора на настоящия материал насочва към 
класификация на образователните софтуерни продукти, която не изключва 
най-често използваните типове софтуер, но ги организира съобразно със 
средата и технологията за създаването им (вж. фиг. 1).
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Фигура 1

В технологичен аспект образователните софтуерни продукти  се  
разработват от екипи, но основна в тях е функцията на:

специалиста по съответния предмет – той осигурява автентична • 
информация за учебното съдържание, като го адаптира към 
възрастовите особености на учениците и го подготвя в удобен за 
програмиране вид; 
специалиста програмист – той програмира продуктите в • 
специализирана мултимедийна среда за разработка на софтуер – в 
нашия случай това е средата Macromedia flash. 

Опитът на автора насочва към извода, че най-подходящият начин за 
овладяване на знания и за формиране на умения чрез ИКТ в обучението 
по български език и литература е използването на единна среда за 
работа, осигурена чрез специално разработени образователни софтуерни 
продукти. Създаването им е продължителен процес, в който всяка 
подробност от учебното съдържание се прецизира, за да се включи в 
продукта. Той задължително се апробира и едва след това се лицензира. 
Пътят за създаване на образователен софтуер по български език  е труден и 
дълъг, но предимството му е доказано – учениците използват  едни и същи 
ресурси при различни видове лингвистичен анализ; при възприемане, 
продуциране и редактиране на текст, в резултат на което непринудено, 
играейки,  овладяват  езикови и литературни знания и формират 
комуникативноречеви умения. Това е основният мотив за разработване на 
софтуерниите продукти, предложени в настоящия материал: „Дядо вади 
ряпа”, „Житената питка” и  „Хитър Петър”. Текстовият ресурс за децата 
на възраст от 6 до 9 години е приказката –  първият текст, който са чули 
от баба, мама, учителя и др. Това е най-застъпеният литературен жанр в 
програмите по български език и литература в начална училищна степен, 
затова  и образователните софтуерни продукти, в разработването на които 
участвах, са върху приказки: „Дядо вади ряпа”, „Житената питка” и  
приказки за Хитър Петър.

Най-важното условие за създаване на който и да е програмен продукт 
е екипът от специалисти: сценарист, художник, програмиране и дизайн, 
актьорски глас. Сценаристи на трите софтуерни продукта, които представям 
в настоящото изложение  („Дядо вади ряпа”, „Житената питка” и „Хитър 
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Петър”), са д-р Виолета Кюркчийска (начален учител) и гл. ас. Ивайло 
Иванов (преподавател информатик); художник е Теменужка Зафирова,  
програмирането и дизайнът са дело на Деян Витанов, а актьорският глас 
е на Ева Тотева.  Всеки от членовете на екипа има определени заслуги за 
създаването на продуктите.

И трите продукта – „Дядо вади ряпа”, „Житената питка” и „Хитър 
Петър”,1 принадлежат към групата на игрите, тъй като играта е от 
основните дейности за възрастта на средното детство, тя е естественото 
средство за комуникация, чрез което детето се самоизразява и „влиза”  в 
интерперсонални взаимоотношения със съученици и учители. В играта 
физическите, умствените и емоционалните качества се изявяват в 
единство, така тя става мотивиращ фактор, който провокира активната 
познавателна дейност и не на последно място се реализира успоредно с 
познавателните действия, които са съставна част на учебната дейност. 
За децата играта често е синоним на компютър, защото учениците я 
свързват с предпочитаните от тях компютърни игри, въпреки че голяма 
част от тях са неподходящи за възрастта им. Затова асоциацията компютър 
– игра беше определяща при избора на вида  образователни софтуерни 
продукти, които екипът разработи. 

След създаване на образователните софтуерни продукти беше 
разработена система от  урочни тематични планове, обезпечени с тях. 
Тематичните единици на уроците са от трите компонента на културно-
образователната област български език и литература – български език, 
литература и формиране на комуникативноречеви умения.

Ефективността на образователните софтуерни продукти  беше проверена 
в  училища от различен вид: начални училища, основни училища, средни 
общообразователни. За изследването това е от значение поради различния 
достъп до компютърните зали (ако в началните училища достъпът е 
осигурен, то в основните и в средните общообразователни училища 
възможностите са различни). Подбрани бяха училища от различен тип 
населени места – град (регионален и общински център) и село, тъй като 
условията за реализиране на е-обучение са различни, както различен е и 
етносъставът на учениците. Данните в таблицата по-долу (вж. таблица 
1) показват и различните резултати (успех) по критерии, които бяха 
разработени, а именно: критерий І – умения за работа с текст; критерий 
ІІ – комуникативно правилна употреба на съществителни и прилагателни 
имена и на глаголи; критерий ІІІ – правописни и пунктуационни умения.

Разликите в резултатите между експерименталните и контролните групи 
са показателни по отношение на вида учебно заведение (вж. таблица 2). Те 
са основа за извода, че в началните училища, където има свободен достъп 

Фигура 2

1 Виж в www.edusoft.photoshopbg.com.
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Таблица 1

Населено
място

Критерий I Критерий II Критерий II Общо
ЕГ КГ Разлика ЕГ КГ Разлика ЕГ КГ Разлика ЕГ КГ Разлика

Голям
 град

5,61 4,96 0,65 5,71 4,97 0,74 5,71 5,46 0,25 5,68 5,12 0,56

Малък
 град

5,25 4,85 0,40 5,38 4,90 0,48 5,42 5,25 0,17 5,35 5,00 0,35

Село 5,02 4,70 0,32 5,15 4,83 0,32 5,30 5,18 0,12 5,16 4,90 0,26

Таблица 2

Учебно  
заведение

Общо

ЕГ КГ Разлика

НУ 5,77 5,36 0,41

ОУ 5,63 5,31 0,32

СОУ 5,49 5,28 0,21

до компютърните кабинети, ефективността на обучението с помощта на 
образователни софтуерни продукти е най-голяма, следват ги основните 
училища, а в среднообщообразователните  е най-малка.

Графичното изображение на средния успех на класовете в началото 
и в края на експеримента потвърждава основната цел на изследването и 
доказва, че прилагането на образователни софтуерни продукти в обучението 
по български език и литература води до повишаване на ефективността на 
образователно-възпитателния процес.

Избрани бяха осем паралелки – четири експериментални и 
четири контролни, като изследваните ученици общо са 240 (120 от 
експерименталните и 120 от контролните групи). За да е достатъчно 
точно и прецизно изследването, извадката е формирана на принципа 
на случайността (при контролните паралелки), като е спазен равният 
брой на контролните и експерименталните групи. Формираните групи 
имат първоначално сравнително еднакви възможности, като за 78 % от 
учениците  българският език е роден, а 22% са билингви (турци, роми). 
Разпределението по пол е почти еднакво (51% момичета и 49% момчета). 
5% от първокласниците, 7% от второкласниците, 4% от третокласниците 
и 5% от четвъртокласниците са започнали училище на 6-годишна възраст, 
поради което факторът „възраст” не се отчита и анализира.

Ефективността на използване на образователни софтуерни продукти 
бе отчетена чрез сравняване на резултатите от предварителните и 
заключителните тестове за всеки критерий. 

Резултатите от направения t-тест на Стюдънт за проверка на хипотези 
бяха представени в табличен вид за всеки критерий (вж. таблица 3).

Таблица 3

Група Tемп Tтеор/ά=0.05,υ=58/ Резултат Извод

ЕГ1-КГ1 0.292866 1.671 t < tά,υ приемаме Ho

ЕГ2-КГ2 -0.05046 1.671 t < tά,υ приемаме Ho

ЕГ3-КГ3 0.786882 1.671 t < tά,υ приемаме Ho

ЕГ4-КГ4 0.778019 1.671 t < tά,υ приемаме Ho
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Анализът на резултатите от проведения тест неоспоримо доказва, че 
средните за двете съвкупности са равни. Аналогична е ситуацията по 
трите критерия на изследване.

Експерименталните и контролните групи от 1., 2., 3. и 4. клас имат 
еднаква успеваемост на предварителния тест съобразно средния успех. 
Еднаквото стартово ниво на учениците предполага вярно и точно 
доказване на работната хипотеза в края на изследването. Евентуалните 
различия между експерименталните и контролните групи след 
приложението на образователните софтуерни продукти в обучението, ще 
са сигурен критерий за повишаване на ефективността на образователно-
възпитателния процес.

В практиката често се прибягва и към втората група образователни 
софтуерни продукти – Електронни материали за преподаване и учене, 
създадени в програми на приложен софтуер. Те се разработват  в една 
от програмите от Office пакета на Microsoft (Power Point, Word,  Excel) 
или в Paint. Достъпни са за всички учители, които проявяват интерес към 
интегриране на ИКТ в образователно-възпитателния процес и притежават 
обща компютърна грамотност. Предимство на тези продукти е, че за тях 
не са необходими специалисти по програмиране, като всеки учител, който 
има достъп до  програми от приложния софтуер на Microsoft Office, може 
да създава такива материали. Изборът на съответната програма зависи 
от целта и предназначението на разработваните електронни материали 
(ако се презентира информация или тя се визуализира, се използва Pow-
er Point, ако се осъществява обратна връзка (тестове), се използва Word, 
Power Point. При създаването им се използва и интернет като източник 
на информация. Авторът на настоящия материал създава Електронно 
помагало по български език и литература „Помогни ми да науча български 
език и литература”, разработено в средата на Power Point и Word, от       
Office пакета на Microsoft.

Фигура 3

В помагалото са включени задачи, които се отнасят към  комуникатив-
ните и предкомуникативните упражнения по български език. Акцентът е 
поставен върху онези части на речта, които се изучават и в трите години 
на началното училище: съществително име, прилагателно име  и глагол. 
Зад всеки монитор, до който стигне пръчката на магьосника, се крие част 
на речта. Не е случаен изборът на икона – анимираният „цигулар” отвежда 
до задачите, свързани с глагол, книгата – съществително име, и цветовете 
на дъгата – прилагателно име. 
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Помагалото е подходящо за използване в часовете за задължителна и 
задължителноизбираема подготовка по български език и литература във 
ІІ, ІІІ и ІV клас. Предвидената информация в него може да осигури  целия 
час (40 минути),  но може да се използва и само в отделни структурни 
моменти на урока, защото е поднесена на слайдове, които са относително 
самостойни и могат да се използват като отделни единици според целите 
на урока.  

Софтуерният продукт е подходящ за работа и в компютърен кабинет, 
и в класна стая.  За да се използва в компютърния кабинет, е необходимо 
продуктът да се инсталира на всяко работно място. Ако има разминаване 
между броя на работните места (когато те не достигат) и броя на учениците  
(когато класовете са големи – до 30 ученици), може да възникне проблем, 
затова в помагалото са предвидените и задачи за работа в тетрадката. 
Използването на помагалото в класната стая се осъществява чрез 
мултимедийна система или чрез интерактивна дъска. 

За работа с помагалото по български език и литература не са необходими  
особени умения от страна на учителя. Всеки преподавател с базови 
компютърни умения (за работа с компютърна система,  за презентиране 
с Power Point)  ще работи с него лесно. Основният потребител – децата, 
го приемат с удоволствие. Те се запознават с глобалните теми от 
корицата на помагалото: Съществително име, Прилагателно име, Глагол. 
Предложената информация и предвидените задачи са за ІІ, ІІІ и ІV клас, 
като в съответствие със спираловидния принцип знанията за съответните 
части на речта се надграждат. 

В помагалото са предвидени  дейностите:  Запознанство (за 
предлагане на нова информация), Упражнение (за повторение, допълване 
и затвърждаване),  Тест  (за проверка и оценка), Речник (за работа с 
правописен, тълковен, синонимен речник), Тетрадка (за изпълнение на 
задача от електронното помагало в ученическата тетрадка), Проверка 
(самостоятелна проверка на направеното до момента) и Интернет 
(търсене на информация и зареждане на игри, които са бонус за отлично 
представяне). За  всяка от дейностите има условен знак, посочването на 
който с мишката отвежда до предвидените задачи.

Фигура 4

Електронното помагало по български език и литература е опит да се 
разчупи традиционният процес на обучение, като се провокира интересът 
на учениците и се създаде среда, богата на импулси. То позволява прилагане 
на иновативни методи и подходи за работа. Неговото разработване е опит 
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на действащ начален учител да създаде самостоятелно образователен 
продукт, без да търси помощта на специалисти програмисти и без да 
извървява трудния път на лицензиране.  

Електронното помагало не претендира за висока технологична стой-
ност, но то се посреща с изключителен интерес от учениците, още повече 
когато се използва с останалите софтуерни продукти, които вече бяха 
коментирани. 

Представените в настоящия материал образователни софтуерни про-
дукти – „Дядо вади ряпа”, „Житената питка”, „Хитър Петър” и електрон-
ното помагало  „Помогни ми да науча българския език и литература (части 
на речта)”, улесняват работата на учителя, преподаващ български език и 
литература на възрастовата група от 7-10-годишни деца. Въпреки че на 
пазара се предлагат образователни софтуерни продукти (всички те са 
събрани в Първия български каталог за образователен софтуер на ЕООД – 
Брейнуер)2, много малка част от тях  обезпечават обучението по български 
език и литература, и то само в първи клас и в подготвителната група на 
детската градина. Тези от тях, които имат литературна насоченост, са по-
скоро мултимедийни приказки без образователна стойност. 

Използвана литература

Георгиева, М. Обучението по български език в началното училище, 1. 
Университетско издателство, Шумен, 2002
Славин, Р., Педагогическа психология, Наука и изкуство, С., 20042. 
ДЗЗД „Знание”, http://.edusoft.photoshopbg.com3. 
ЕООД „Брейнуер”, http://brainware.911.bg4. 

2 Това е фирма, която е събрала над 300 продукта, където могат да се открият и коментираните 
софтуерни продукти.
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Резюме. Настоящият материал разкрива възможностите на 
информационните технологии за изграждане на ново отношение 
към изкуството музика. Използването им в обучението по музика 
в началното училище е иновация, която се приема с голям интерес 
от децата. Чрез интегриране на информационните технологии в 
часовете по музика се улеснява работата на музикалния педагог 
и се провокира творческият потенциал на малките деца. Любовта 
ми към изкуството ме кара да вярвам, че в утрешния ден часът по 
музика ще бъде с още по-голяма образователна стойност.

Ключови думи: музика, интегриране, информационни технологии, 
помагало 

Използването на информационните технологии в часовете по музика е 
част от заложената потребност на човешкия индивид за   усъвършенстване 
и развитие. Посредством образованието личността се хармонизира. Това е 
сложен процес, зависещ от множество перманентно изменящи се фактори. 
Един от тях е процесът на обучение, в който важна роля заема урокът. 
Чрез създаване на помагало „Къщата на нотите” правя опит да разчупя  
методическото му  обезпечаване чрез използване на информационните 
технологии в часовете по музика. „Къщата на нотите” е резултат на 
личен опит  и търсения с цел в  часовете по музика да се създадат нови  
възможности за музикално образование и възпитание.

В съвременния динамичен информационен век компютърът навлиза все 
по-широко в обществения живот на българина. По последни данни около 
45 % от българските семейства притежават собствен компютър (а може би 
вече цифрата е и по голяма) [5]. Все повече ученици от начална училищна 
възраст го използват в свободното си време като средство за игра и 
развлечение (компютърни игри), като начин за общуване с връстници чрез 
глобалната мрежа, за слушане на музика, гледане на филми.  Ето защо е 
необходимо да се изясни мястото на ИКТ в часа по музика.

Спецификата на музиката като изкуство дава възможност за обучение 
с балансирано развитие на емоционалния и интелектуалния потенциал на 
подрастващите, както и на интегриране на учебното съдържание по музика  
с ИКТ. Компютърът може да се използва като средство, инструментариум в 
цялостния образователно-възпитателен процес по музика. Особено важно 
е да се използват компютърни програми с образователна стойност. 

Използването на ИТ  в урочната дейност по музика е в следните 
направления: 
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Онагледяване на учебния процес по музика в ЗП, ЗИП и СИП;1. 
Изработване на компютърни презентации и софтуерни програми.2. 

Възможностите за работа на учениците в урочната дейност:
Индивидуална – решаване на интерактивни задачи, създадени от • 
учителя;
Групова работа за разучаване на нов материал;• 
Групи по интереси.• 

Според действащите в момента ЗНП, ППЗНП и Наредба № 6  [8] за 
разпределение на учебното време за достигане на общообразователния 
минимум по класове, етапи и степени на образование от 28.05.2001 г., 
компютърна грамотност учениците могат да получат освен в часове 
по СИП-Работа с компютри, и в съответни последователни модули и в 
часовете по различните предмети. Необходимо е за целта да се създадат 
адекватни учебни програми. За достигане на общоевропейските и 
световните стандарти трябва да се  потърсят „ноу-хау”  решения в 
системата на образованието и в часовете по музика. 

Компютърът като важно и неотменно средство за работа ще подобри 
качеството и организацията на учебно-възпитателния процес и в часовете 
по музика.

Чрез използването му се  цели:
Създаване на желание за общуване с музиката;• 
Възпитаване на любов към култура, фолклор; • 
Възпитаване на толерантност и умения за общуване чрез • 
музиката;
Целта на това „ноу-хау” обучение е да подпомага по един съвременен • 
начин процеса на обучение в училище, и е в помощ на учителите, 
преподаващи по музика.

През последните години сме свидетели на бурното навлизане на 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) във всички сфери 
на обществения живот. Училището не може да остане встрани от този 
процес и да се превърне в алтернатива на модерния свят. 

Чрез използването на съвременните учебно-технически средства 
значително се обогатява и разнообразява възпитателно-образователната 
работа в училище, осигурява се по-пълна и по-точна информация за 
изучавания учебен материал, улеснява се и се ускорява процесът на 
обучение. 

Широкото и умело използване на разнообразни звукови и зрителни 
пособия – мултимедийни продукти – в часовете по музика съдейства 
за развитието на познавателните процеси, творческата активност и 
самостоятелност на учениците в процеса на обучение. Тъй като сетивното 
възприятие е първата и основна степен на познавателния процес, от голямо 
значение е да се осигурят условия за правилното протичане и развитие на 
възприятията. В основата на възприятията лежи усещането. Чрез активното 
действие на всички сетива се осъществява по-качествено обучение.  Чрез 
използването на съвременните звуково-зрителни технически средства се 
осигурява ефективно развитие на сетивата.  Мултимедийните слайдове  
възпитават у децата цветоусещането, повишава се естетическата култура, а 
чрез присъствието на звуковите произведения за изпълнение се съдейства 
за развитието на речта и слуха. 
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Известно е, че мисленето на учениците в началната степен на обучение 
има конкретно-образен характер, затова онагледяването на програмния 
музикален материал има голямо значение за неговото възприемане и 
осмисляне. Ето защо аудио-визуалните средства оказват ефективно 
съдействие за осъществяването на програмните задачи за възпитателно- 
образователната работа в училище. 

С помощта на различни аудио-визуални средства учениците системно и 
последователно се обогатяват с достъпни за тях знания. 

Ефектът от използването на мултимедийна система и презентиране 
на подходящи слайдове до голяма степен зависи от умението на учителя 
да подбира подходящи за целта слайдове и мултимедийни софтуерни 
продукти. 

При работата с мултимедиен проектор учителят има възможност да 
разгърне творческа инициатива според поставената цел. Но независимо 
от това той трябва да спазва някои основни изисквания, а именно: 

Илюстрованият материал по съдържание да отговаря на изучавания • 
материал по музика и да съдействува за осъществяването на 
определени цели и  задачи;
Илюстрованият материал да е интересен и увлекателен, за да • 
поддържа съсредоточено вниманието на учениците;
Да бъде естетически издържан, за да съдействува за естетическа • 
култура, за  създаването на положителни емоции и чувства у 
учениците; 
Съдържанието да съответства  на конкретната цел;• 
Използването на илюстрования материал да бъде умерено по • 
количество и време, в противен случай се постигат отрицателни 
резултати; 
Изразителността и точността на речта на учителя, умението, с което • 
разкрива съдържанието на илюстрования материал, да съдействува 
за осъществяването на поставената цел; 
Приоритетни са интерактивните материали, които провокират • 
интереса и творческия потенциал.

За нас – учителите по музика, обучението дълги години наред бе сложен 
процес поради липсата на различни звукови материали, ноти и различни 
визуални помагала. Всичко това с навлизането и интегрирането на музиката 
и информационните технологии ще даде един изключително голям обхват 
за работа и възможност за по-качествено, по-широко разгърнато обучение, 
както и обучение на един съвременен етап в сферата на нововъведенията 
и интегрирането с компютърните технологии. Съвременният учител по 
музика има следните алтернативи при използване на информационните 
технологии:

Да използва готови  софтуерни  продукти;• 
Да разработва собствен електронен продукт, отговарящ на • 
стандартите за обучение на учениците. 

„Къщата на нотите” е образователен софтуерен продукт, който създадох 
за целите на обучението по музика в 1. – 4. клас. Неговото използване 
е подходящо както в часовете за задължителна подготовка, така и за 
задължителноизбираема подготовка. То включва:
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нотно ограмотяване;• 
композитори;• 
инструменти и оркестри;• 
български фолклор;• 
детски музикални инструменти;• 
задачи;• 
тестове;• 
видеоклипове на концерти, изпълнители.• 

Интуитивният интерфейс бързо ориентира в избора на областта, в която 
ще се работи.

  

       и                  – нотно ограмотяване
„Влизайки” в тази област, учениците се запознават с понятия като 

петолиние, сол ключ, тактове, трайност на нотите, паузи тонови имена, 
които се изучават в трети и четвърти клас. Чрез аудиовизуален материал 
учениците добиват представа за разположението и звучноста на нотите. 
Учителят е улеснен чрез работата с помагалото при преподаване на теми, 
свързани с нотното ограмотяване.

 – композитори
Зад иконата на композитора Панчо Владигеров учителят, използващ 

помагалото, може да намери информация както за български, така и за 
чужди композитори. Галерията с композитори обхваща всички композитори, 
с които учениците се запознават в начална степен в часовете по музика.

        – инструменти и оркестри
Потребителят вижда и чува разположението на инструментите в 

изучаваните в начална степен оркестри – симфоничен, духов и народен. 
Посочването на всеки инструмент, намиращ се в оркестъра, дава подробна 
информация за него – структура, звучене, инструменталисти. Предвидена 
е и работа с интернет като допълнителен източник на информация.  

        – български фолклор
Галерията дава възможност за обогатяване на знанията, свързани  с 

български фолклор и национални традиции, които се получават във втори, 
трети и четвърти клас. Разделението на области подготвя учениците за 
пети клас, където засилено се изучават български фолклорни области.

? – задачи и тестове
Включени са задачи и тестове за обратна информация, свързана с 

разглежданите теми в помагалото. Те са съобразени с ДОИ на ниво 
учебна програма по музика и възрастовите особености на учениците. 
Апробирани са в НУ „Илия Р. Блъсков” – гр. Шумен, с ученици от втори, 
трети и четвърти клас.

Тестовете са разработени в Word като Document template.
           – видеоклипове на концерти, изпълнители и оркестри
Всички инструменти и популярни инструменталисти са аудио-

визуализирани с клипове.

Фигура 1
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– имало едно време...  приказки за нотите и музикални инструменти
Включени са авторски приказки: „На рожден ден” и „Лъкът разказва”. 

Пренесени в света на приказките, обучаваните се запознават с трайността 
на тоновете – цяла, половина, четвъртина, осмина ноти. Използваният жанр 
– приказката, най-близка до децата от 7-10-годишна възраст позволява 
непринудено да се овладеят горепосочените знания.

                – информация за звукови източници в миналото
В тази галерия учениците придобиват знания за звукови източници от 

миналото до днес – радио, магнетофон, грамофон, касетофон, понятията 
звукова вълна и звукозаписно студио допълват и обогатяват знанията на 
учениците за музикалната звучност.

         – електронни музикални инструменти за свирене
В тази галерия е възможно учениците да музицират на детски 

музикални инструменти. Триангел, маракаси, дървено конче, клавесин, 
дайре, ксилофон са натурално звучащи, тъй като са записани действително 
с тембъра на инструмента. Симулация спомага  за изграждане на 
метроритмичен усет. Възможна е и работа с музикална партитура. В 
областта има и виртуална клавиатура, на която децата могат да свирят 
елементарни детски песни.

           – оцвети
Областта ни запознава  с  различните инструменти, оркестри и 

различните групи инструменти – струнни, духови и ударни. Чрез дейността 
оцветяване се задълбочават познанията за изучаваните инструменти. След 
оцветяването е възможно да стигнат до учениците и на хартиен носител. 
За целта е предвидена такава опция. Това позволява да бъдат включени 
в ролеви игри за създаване на оркестри – симфоничен, духов, народен и 
съвременен оркестър.

                     – танци
Тази област ни дава познания за изучаваните танци в начална степен 

– право хоро, пайдушко хоро, дайчово хоро, ръченица, валс. Графично 
са представени горепосочените танци. Чрез онагледяване се задълбочава 
представата за начина на броене и танцуване.

         – караоке
Дейността може да се използва за разучаване на песни с предварително 

инсталиран караоке-плейър. Възможно е провеждане на игри със 
състезателен характер. Така учениците ще обогатят своя ладов и 
метроритмичен усет.

Чрез създаване на помагалото „Къщата на нотите” се прави опит да 
се интегрират информационните технологии в часовете по музика. От 
момента, в който реализирах едни от първите си часове по музика в 
класната стая, търсех новото, креативността, която ще е най-подходящата 
не само в музикално отношение, но и в дидактическо. Усвояването на 
учебни програми, постигането на държавни образователни изисквания, 
съвместната работа с колеги, университетски преподаватели, музиканти, 
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студенти и ученици провокира у мен желание за търсене на нови 
идеи – по-съвременни и близки до потребностите на днешните деца. 
Желанието ми бе да развивам, разширявам  и обновявам подходите и 
начините  за постигане на очакваните резултати, поставени от държавните 
образователни изисквания.

Надявам се, че може да бъде в помощ на учителите.          
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Резюме. Проектът „Познаваш ли музеите в твоя град?” се основава 
на технологията на проблемно ориентираното обучение за по-
достъпно изучаване на испански език. За предмет на заданието 
е избрано запознаване с музеите в София със специален акцент 
на ценните им творби. Направената на испански език анкета за 
впечатленията на учениците показва успеха на тази технология. 
Емоционалното занимание е въвлякло активно учениците в учене 
на испански език. Това ги е провокирало всеки един от тях да 
работи самостоятелно и да даде своя принос за изработване на 
крайното групово задание. По този начин скучното и механично 
изучаване на езика се превръща във вълнуващо занимание, при 
което както се натрупват умения по испански език, така също се 
постига запознаване с изкуството.

Предмет и цел на заданието

Предмет на настоящата разработка е запознаване с музеите в София. Целта 
е повишаване на ефективността на изучаване на испански език от ученици 
в горен курс чрез индиректно въвличане на обучаваните.

Обект на тази учебна задача са 4 групи ученици от 11 клас в 22 СОУ „Г. 
Ст. Раковски”, София, чуждоезиков профил испански език.

 

1  Теория на проблема

Теоретична обосновка на заданието
 
Съвременният подход към процеса „преподаване – учене” изисква да се 
отговори на пет основни въпроса – за кого, защо, какво, как и с какъв 
резултат? Най-комплексен се явява въпросът как да бъде постигната целта. 
Оттук се обособяват четири проблемни области – те са по отношение на 
технологиите за обучение, стратегиите за обучение, методите за обучение 
и средствата за обучение.

Терминът „технология” на ученето е въведен от английската традиция в 
дидактиката и е приет от българските специалисти. Така П. Цонев посочва: 
1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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„Технологията за обучение е съвкупност от последователно и динамично 
редуване на конкретни цели, съдържание, процедури (методи), средства 
(техники), организационни форми, контролно оценъчни механизми и 
критерии за сравнимост на цели и резултати”. Терминът „учебен метод” се 
използва в неанглоезичната дидактическата литература, за да назове същата 
проблематика. Той се възприема като последователност от стъпки, които 
могат да се обосноват и се отнасят до всички въпроси – от съдържанието 
до „синтеза на учебни мерки и принципи”, т. е. всичко, което се отнася до 
въпроса „как” [1]. Позицията на М. Стефанова е сходна [2].

Един от видовете технологии е проблемно ориентираното обучение. 
Последователността на работата при проблемно ориентираното 

обучение изисква създаване на проблемна ситуация, издигане на хипотеза 
за нейното решение, събиране на данни за доказване на хипотезата, 
оформяне на данните по посока на целта, извеждане на изводи и 
заключение. 

След направения избор за технология учителят се изправя пред 
проблема за подбор на подходяща стратегия за постигане на целите и 
решаване на задачите на подбраната технология и средствата на обучение, 
или инструментът, с който учебният процес ще бъде подпомогнат. 
Конструираната проблемна учебна ситуация изисква подходяща стратегия. 
Такава е например груповата организация на работата, при която учителят 
работи непряко с учениците. В нашия случай стратегията е ориентирана 
към изграждане на връзка ученик–ученик и подобряване на социалния 
контакт между обучаваните. Тази стратегия за индиректно стимулиране 
наречена Индиректна стратегия, стимулира обучаваните да работят както 
в малки групи, така и самостоятелно. Това води до индивидуализиране 
на обучението, защото всеки един от обучаемите може да напредва със 
собствен ритъм и в процеса на решаване на проблемния казус да развива 
уменията си за подбор, анализ и обобщаване. Успоредно с това обучаваният 
носи и групова отговорност по отношение на цялостното представяне на 
колектива, в който взима участие. Ролята на учителя се състои в това да 
организира и контролира дейността. Той не разработва самото съдържание, 
но има ангажимент да направи обобщение на получените резултати и да 
даде насоки за бъдещи задания.

2  Емоционално-естетически подход
 

Проектът „Познаваш ли музеите в твоя град?” е разработен от ученици 
от 11 клас в 22 СОУ „Г. Ст. Раковски”, София, чуждоезиков профил 
испански език. Той представлява обобщаваща дейност върху темата, 
посветена на изкуството в учебник „Присма Б2”, издателство Единумен. 
Идеята беше заимствана от „Училищна интернет мрежа на Страната на 
баските”, Испания [3]. Наложи се промяна на задачите и обема на проекта 
за постигане на конкретните задачи на нашия курс.

2.1  Технология – проблемно ориентираното обучение

Технологията на проблемното ориентираното учене се реализира в проекта 
„Познаваш ли музеите в твоя град?”. Планираната продължителност на 
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дейността е 2 седмици, разпределени по следния начин: 1 учебен час 
за въвеждане на заданието, 1 учебен час за обсъждане на плановете на 
групите, 3 дни извънкласна заетост за подготовка и създаване на докладите 
и презентациите, и семинарно занятие 2 учебни часа за представяне на 
продуктите.

2.2  Стратегия – индиректно въздействие чрез работа в група

За целта е използвана индиректната стратегия, при която учениците 
работят в групи от 3 души. Задачата е насочена към изучаване на музеите 
в София и най-ценните им творби. Предназначена е за ученици от 11 клас, 
чуждоезиков профил испански език. Участниците се разделят на 4 групи 
по 3 души. Всеки член на групата има индивидуална задача.

2.3  Метод на обучение: самоподготовка

Постига се индивидуално обучение, защото целта на заданието е ученикът 
да обобщи и осмисли учебното съдържание, като излезе извън рамките на 
учебника. За целта той съвместно с останалите участници от групата прави 
проучване и разработва представяне на една художествена галерия в София.

2.4  Средства

Посещение на музеи, ползване на информация от интернет сайтовете на 
избраните музеи.

2.5  Ресурси

След направено проучване на уеб страници на художествени галерии и 
музеи в София учениците и преподавателят избраха следните ресурси:

Национална галерия за чуждестранно изкуство [4];a. 
Съюз на българските художници [5]; b. 
Музейна галерия за чуждестранно изкуство [6];c. 
Софийска градска художествена галерия [7];d. 
Енциклопедия, интернет търсачки (Google, Yahoo) и информация e. 
от уредниците на музеите. 

Помощ – При необходимост учениците могат да потърсят помощ от 
приятели, родители, от учителите по информационни технологии и 
испански език.

Процедура на проекта: 
Задача: Моят любим музей в София!
Учениците трябва да направят проучване за местоположението и 

историята на избрания от тях музей. Разглеждат картата на София и 
определят разстоянието на музея, считано от сградата на Народното 
събрание. Запознават се с експозицията и подбират от 2 до 4 от творбите, 
които са им направили силно впечатление, обясняват критериите, по които 
са направили избора си. Търсят информация за авторите. 
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Разпределение на ролите в групата:
Задачите за събиране на информация се разпределят на три части. 

Първият ученик подбира информация за местоположението и историята 
на избрания музей, вторият – подбира творбите и информация за автора 
или авторите. Третият обучаем от групата поема ролята на ръководител. 
Той отговаря за написването на статията и подготовка на презентацията, 
след като тримата заедно са обсъдили съдържанието на елементите. 
Първият и вторият ученик създават предварителен план на съответната 
задача, обсъждат взетите решения в група, третият ученик съдейства при 
подготовката на елементите на заданието и когато то е готово, го оформя 
в краен продукт – статия. 

Обобщени впечатления от музея
Ръководителят на групата пише статия на испански език, 1-2 страници.

Представяне на семинар 
Ръководителят на работната група подготвя презентация, която 

представя на семинар пред класа. Оценява се съдържанието на изложената 
информация, целостта на текста и изложението по абзаци, препоръчва се 
използването на текстови връзки. Оформянето на статията и богатството 
на изразните средства носят допълнителен бонус към крайния резултат. 
Устното изложение трябва да е убедително и атрактивно за публиката. 

Поощрение
Журито, съучениците, избират най-добрата статия и презентация. 

Разработките се публикуват в блога на учителя [8], форум на учениците от 
22 СОУ, на който да споделят на испански език своите идеи, предпочитания, 
надежди и мечти, а родителите и обществеността да имат поглед върху 
работата и успехите на обучаваните. 

Реализация на подхода
Заданието имаше продължителност 2 седмици и презентациите са 

публикувани в блога на учителя [9]. 

Оценяване на груповото задание
Разработена бе „Анкетна карта” за оценка на проведената учебна 

дейност. Тя беше предоставена на учениците от класа за систематизиране 
на получената информация. На работните групи бяха зададени 
допълнителни въпроси относно процедурата на изработване на докладите 
и презентациите.

Обобщение на резултатите от анкетните карти: 
Анализът на заданието и на отговорите показва, че всички участници 

в семинара считат, че презентациите са добре структурирани и съдържат 
конкретни и подходящи примери. Учениците съумяват да оценят изказа на 
испански език и стила на разработките, обаче нямат задълбочени познания 
по отношение на изискванията за създаване на качествени презентации.

Анализът на отговорите на участниците в разработването на заданието 
показва, че има много малко информация в интернет за избраните музеи. 
Наложило се е да посетят обектите и да почерпят данни от уредниците. 
Цитират този факт като положителен, защото са се докоснали лично до 
изкуството.
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Оценяване не подхода
Общите впечатления на учениците са, че технологията на проблемното 

учене им открива възможност да събират информация както от уредниците 
на разглежданите галерии, така и от интернет. Споделят, че за тях задачата 
е била вълнуваща, защото им е дала възможност да бъдат самостоятелни. 
Работили са в група съгласно указанията и считат, че е подходяща форма 
за работа.

Направените от учениците изводи по отношение на качеството на 
снимките, дизайна на разработките и съдържанието на изложенията 
показват успешното постигане на междупредметни връзки между 
учебните дисциплини информационни технологии и испански език. 
Въпреки конструктивната критика съучениците, участвали в семинара, 
високо оцениха труда на докладчиците. 

Въз основа на резултатите като учител бих направила следните 
изводи: има необходимост от задълбочаване на работата по писмения и 
устния изказ на испански език на учениците, както и по отношение на 
техническите им умения. 

Изводи

Технологията на проблемното ориентираното учене, разработено 
като групово задание, е съвременен подход, който намира подходящо 
приложение в обучението по чужд език. По този начин скучното и 
механично изучаване на езика се превръща във вълнуващо занимание, 
при което се натрупват умения както по испански език, така и се постига 
запознаване с изкуството.Учениците се радват на възможността да излязат 
извън рамките на класическото обучение и да разработват собствени 
материали, да творят емоционално и да развиват уменията си за подбор, 
анализ и синтез. 
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Резюме. В статията се разглежда мястото, ролята и значението 
на информационните технологии за формирането и развитието 
на езиковите, стратегическите и социално-културните познания 
на учениците в процеса на обучение по български език и 
литература. Изброени са възможностите, които те предоставят 
за подобряване на творческата дейност, за задълбочаване и 
укрепване на комуникативните знания и умения, за повишаване 
на самостоятелността и дисциплината. Разгледана е идеята за 
използването на ИКТ в проектно базираното обучение в часовете по 
български език и литература. Посочва се възможността за обективна 
и прозрачна оценка на учениците чрез електронни тестове.

Ключови думи: ИКТ, комуникативна компетентност, интеграция, 
интерактивно обучение

1  Въведение

В Доха (Катар) на Световната среща на върха на иновациите с 1000 
участници е дадено следното определение за иновациите в образованието: 
„Образователни дейности, които използват информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) и други иновативни начини за 
генериране на нови вълнуващи възможности за достъп и доставка на 
учебно съдържание, които дават възможност на хората да се справят с 
многообразието на днешните предизвикателства”. Това, както и процесите 
на евроинтеграция, глобализация и мултикултурност, насочват към идеята, 
че интегрирането на ИКТ в обучението по роден език днес е не само 
предизвикателство, а и необходимост.

Обучението по български език и литература (БЕЛ) играе основна роля за 
формирането и развитието на личността, тъй като езикът е основно средство 
за човешкото общуване, за усвояване формите на социално взаимодействие 
и поведение, за опознаване на действителността, за интелектуалното 
развитие и приобщаването на личността към многовековния човешки 
опит както в национален, така и в световен мащаб.
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2  Предпоставки за внедряването на ИКТ в процеса 
    на обучение по БЕЛ

Редица изследвания в последните години, както и резултатите от 
националното външно оценяване и матурите, показват една тенденция 
на занижаване на знанията на българските ученици по отношение на 
правописа, правилното конструиране на текст, умението ясно и точно да 
изразяват мислите и емоциите си, както и на умението им да общуват в 
среда, различна от обичайната за тях. Този резултат се дължи до голяма 
степен на липсата на интерес към учебното съдържание и вследствие на 
това липса на  мотивация за развиване на комуникативна компетентност 
у голяма част от тях. Причина за недостатъците в теорията и практиката 
на формиране на комуникативната компетентност на учениците се 
явяват обективно натрупаните противоречия: между съществуващата 
необходимост да се търсят ефективни условия за изграждане на 
комуникативни умения у децата от позиция на хуманната педагогика и 
дейностния подход и преобладаващия авторитарен подход в практическото 
решаване на дадения проблем; между обективната необходимост от 
формиране на комуникативни умения и недостатъчната организационно-
методическа обезпеченост на дадения процес.

Това поставя редица предизвикателства пред педагозите. Естественото 
любопитство на децата трябва да се поддържа, да се развива творческото 
им мислене, да се преодолее скуката в училище, ученето по задължение, 
липсата на мотивация за учене. Традиционните методи на обучение 
невинаги съдействат за осъществяването на достатъчно ефективен 
образователен процес. Децата днес са различни. Навлизането на 
технологиите във всички сфери на обществения живот неизменно 
изисква и учителите да променят своите стратегии и техники, да бъдат 
новатори, да генерират идеи, да реализират качествено ново интерактивно 
обучение, ориентирано не само към запаметяване на факти и събития, а 
към изграждане на техники за ефективно учене. Началната компютърна 
грамотност, придобита в часовете по информационни технологии, може 
да се превърне в предпоставка за внедряването на ИКТ в процеса на 
обучение по БЕЛ, което ще предостави възможност на учителите:

да представят по атрактивен, достъпен и влияещ върху всички • 
сетива начин новата информация;
да получат „обратна връзка” и своевременно да попълнят • 
пропуските или да разяснят невярно възприета информация;
бързо и точно да диагностицират нивото на формиране на • 
компетентностите; 
да разширят обема на представяната информация; да предоставят • 
възможност за практическото є приложение, както и ученикът сам 
да определи вида на исканата от него помощ;
да обобщят и актуализират знанията;• 
да улеснят работата си с деца, имащи специални образователни • 
потребности;
за индивидуализация на обучението; • 
да реализират екипна работа;• 
да се пести време, което може да бъде използвано за изпълнение на • 
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задачи от творчески тип или да се преодолее липсата на достатъчно 
часове за упражнение; 
по-големи възможности за интердисциплинарно обучение; • 
за включването на учениците в игрови ситуации; • 
за осъществяване на диагностика и мониторинг; • 
за създаване на програми тренажори за обучение по роден език, • 
както и тестове за установяване нивото на познаването му, които са 
лишени от субективност;
за осъществяване на бърза връзка между различните училища, • 
изработване на електронно съдържание по предмета и изграждане 
на банка от материали, които могат лесно да бъдат открити и 
използвани;
за ежедневна връзка с родителите чрез изграждане на електронни • 
дневници и сайтове на класовете.

3  Дейности при интегрирането на ИКТ в процеса
    на обучение по БЕЛ

При осъществяването на учебния процес по БЕЛ чрез интегриране на ИКТ 
е необходимо предварително да бъдат осмислени похватите, методите, 
средствата и формите на обучение, тъй като интегрирането на знанията 
предполага детайлно открояване и систематизация на информационните 
части, които ще бъдат разглеждани по време на заниманието. Ето защо 
подготовката за интегриране на ИКТ в учебния процес включва следните 
дейности:

Откриване на опорните моменти в стандартите за учебното • 
съдържание;
Определяне на областите и темите, които позволяват интегриране • 
на знанията и уменията от различните направления.
Определяне на близък до житейския опит на учениците контекст, • 
който да им позволява да прилагат новополучените знания и 
умения;
Уточняване на представите и понятията, които ще бъдат • 
актуализирани, и тези, които ще се формират;
Откриване на специфичните сфери на влияние и проникване на • 
учебното съдържание с цел обогатяване на представите и уменията 
на учениците за използване на ИКТ;
Очертаване и аргументиране на дидактическите технологии на • 
работа;
Определяне на рутинните и творческите познавателни действия на • 
учениците [9].

Интегрирането на ИКТ в обучението по БЕЛ може да се осъществи на 
всички етапи от процеса на обучение: при въвеждане на новия материал, 
задълбочаване на познанията, осъществяване на контрол и диагностика. 
Приложението им може да е основа за изработването и изпълнението 
на задача от урока, на целия урок, за задаване на домашна работа, за 
организиране и провеждане на извънкласната работа. 

За успешното преподаване е важно не само създаването на смислени 
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и ангажиращи дейности за учениците, но също така задаване на 
последователен ред и време за извършването им и представяне на 
съпътстващите ги ресурси. Подготовката на отделните уроци по БЕЛ 
от позицията на интегриране на ИКТ е свързана с много старателно 
преосмисляне на всеки отделен детайл и гъвкаво ориентиране на 
съвместната дейност с учениците и поставянето на индивидуални задачи. 
Тя трябва да е съобразена с общото ниво на езиковата и компютърната 
грамотност на учениците. Използването на ИКТ трябва да е насочено към 
ефективното управление на знанията, към прилагане на интерактивни 
методи и стратегии на учене, а не към демонстриране на умения за работа 
с конкретната технология.

Принципът за достъпност и нагледност е особено необходим в 
обучението на децата в начален етап на образование, тъй като съответства 
на особеностите на тяхното възприятие и начин на усвояване на знанията. 
Въздействието върху зрителните, слуховите и други органи чрез нагледните 
средства (в случая презентации или видеоматериал) осигурява възможност 
за разностранно, цялостно формиране на образи, понятия, категории; за 
възприемане и разбиране на художествен текст. Използването на ИКТ в 
обучението способства за подобряване нагледността.

Благодарение на грамотното използване на ИКТ в кратки срокове 
може да се решат такива задачи като: формиране и усъвършенстване на 
четивната техника, свързването на звук и буква, обогатяване на речниковия 
фонд, попълване на пропуските в развитието на звуковата страна на речта, 
формиране на свързана реч, развитие на правописната наблюдателност, 
което способства за повишаването на грамотността на ученика, на 
интереса му към процеса на обучение, на неговата успеваемост.

4  Задачи и игри, базирани на използването на ИКТ, 
    за изграждане система от езикови и речеви знания 
    и умения

Развитието на комуникативната компетентност се подпомага от 
използването на редица компютърно базирани задачи и игри: 

Откриване на посочена буква(и) в дадена дума, допълване на • 
липсваща буква в думата, подреждане на разбъркани букви в дума;
Откриване на думи в картини или илюстрации на дадена приказка, • 
свързване на образ и съответното му название, допълване на дума 
в изречение чрез избор от картина или падащо меню, съставяне на 
изречение по зададена чрез картинка дума, откриване на излишната 
дума по даден признак и др.;
Игри с отгатване на гатанки, решаване на кръстословици и ребуси;• 
Съставяне на изречение и/или разказ по картина с възможност за • 
групова работа чрез разделяне на екрана;
Редактиране на текстове;• 
Изработване на тренажор за усъвършенстване на правописа, • 
уменията за конструиране на текст и др.;
Редуване на различни упражнения от областта на морфологията, • 
фонетиката и синтаксиса;
Свързването на автор с произведение, на илюстрация с произведение;• 
Откриване и охарактеризиране на главни герои в произведение;• 
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Оформяне на електронен читателски дневник; • 
Ролеви игри;• 
Игри и допълнителни упражнения за най-бързите;• 
Словесно-логически задачи;• 
Словесно-творчески задачи и др.• 

С помощта на посочените задачи се дава възможност да се изгради 
система от езикови и речеви знания и умения, като се провокират 
познавателните интереси и активността на учениците. Осигурява се 
възможност за упражняване на основните дейности – четене, писане, 
проверка и редактиране на текст, в една по-интересна среда, което 
мотивира учениците за по-продължителна и целенасочена работа. Създава 
се възможност за интегриране с учебното съдържание по български език 
и пренасяне на знания и умения при решаване на традиционни задачи 
от тази предметна област с нетрадиционни средства. С разработването и 
изпълнението им се развива познавателната активност и на учителя, който 
е задължен и мотивиран непрекъснато да се усъвършенства като методист 
и да следи новостите в прилагането на технологиите.

5  ИКТ и проектно-базираното обучение в процеса 
    на обучение по БЕЛ

ИКТ се прилагат успешно не само в традиционните методи, но и в 
интерактивните такива като: проектно базираното обучение по БЕЛ, 
виртуално пътешествие из страната на приказките и басните, мозъчна атака, 
урок спектакъл, викторини, игрови методи. Проектното обучение помага 
пълно и точно да се усвои изучаваният материал, разкрива потенциалните 
и творческите възможности на всеки ученик. Работата над проект 
активизира мисловната дейност на детето, разширява кръга на неговото 
познание, дава му възможност да развива умения да търси и използва 
допълнителни източници на информация. Развива се социолингвистичната 
и стратегийната компетентност чрез усъвършенстване на уменията за 
публично показване на резултатите от работата по проекта.

Желателно е в този процес да бъдат включени и родителите. Така те 
ще участват активно в живота на своето дете, на класа, на училището; ще 
си изградят представа за нивото на неговата компетентност и мястото му 
сред неговите съученици; за умението му да общува и да се изявява; за 
учебното съдържание, което усвоява; за трудностите, които среща. 

Могат да бъдат посочени следните примерни теми за проектно обучение 
в начален етап на средното образование:

Първи клас: „Наричайте ме...”, „Моето семейство”, „Моят приятел...”. 
Повечето съвременни деца могат да назоват буквите на своето име и 
имат умения за работа с мишка. От подготвени от учителя картинки те 
образуват своето име (имената и рисунки на своите родители и приятели) 
и се представят пред съучениците си.

Втори клас: Екипна работа – „Сезони”, „Любимият ми спорт”, 
изработване на слайд и постер. Описание на сезоните и изразяване на 
чувствата, които будят у учениците. Откриване на най-характерните 
признаци на дадения сезон.

Трети клас: „Любимо стихотворение”, „Обичам да празнувам... , 
защото...”. Изписване на текст на „MS Word”, рисуване на картина, 
вмъкване на снимки и звук, организиране на изложба. Екипната работа 
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може да се свърже с природата, обичаите и традициите на родния край 
и организиране на викторини, свързани с познаването на правописните 
правила.

Четвърти клас: „Любимата ми детска книжка” – Изготвяне на списък от 
книги с участието на родители и деца; избор на произведение от отделните 
ученици; разясняване на изискванията за самостоятелна работа вкъщи 
– на среща с родителите и децата и чрез сайта на класа; изработване на 
покана, презентация, на рисунка по избраното произведение; представяне 
на любимата детска книга и литературен герой на специално организирана 
литературна вечер. Екипна работа: свързана с теми от екологичното, 
религиозното, интеркултурното, правното и т. н. възпитание. Могат да 
бъдат поканени за координатори специалисти/родители, работещи в 
съответната област. Под тяхното ръководство и това на учителя децата 
планират дейността си, събират материали, провеждат опити и изработват 
презентации и постери, с които запознават училищната и виртуалната 
общност със сътвореното.

Особено важно е още в началното училище да се формира отношение 
към компютъра не като към игрален автомат, а като устройство за обучение, 
за пътешествие из виртуалния свят, инструмент за решаване на задачи.

6  Ролята на ИКТ за обективното оценяване на знанията 
    и уменията на учениците

Не на последно място ИКТ помагат да се осъществи бързо и обективно 
оценяване на знанията и уменията на учениците, както и да се отстранят 
установените пропуски. След извършена проверка на усвоените знания и 
умения чрез кратки тестови задачи в края на часа учителят има възможност 
да постави индивидуална задача на всеки ученик и да му предостави за 
нееднократно изпълнение това упражнение, което го е затруднило. В сайта 
на класа могат да се качат подобни упражнения и ученикът да продължи 
своето обучение съобразно с индивидуалните си особености. Работата 
в собствен скоростен режим води към повишаване на самооценката 
на ученика, а следователно и към по-добри постижения. По този начин 
тестовете ще изпълнят ролята си не само на инструмент за оценяване, но 
и на инструмент за диагностика, позволяваща да се установи причината за 
неуспеха на ученика. Резултатите от изпълнението на контролните работи 
и тестовете, представени в електронен вид, позволяват на учителите и 
родителите нагледно да се запознаят със степента на усвояване на учебния 
материал от отделните ученици и от класа като цяло, както и да се провежда 
системен анализ на качеството на обучение по БЕЛ.

ИКТ имат своето място и в осмисляне на свободното време на учениците, 
като се създадат виртуални стаи, в които учениците да се обучават в умение 
да дебатират; да пишат поезия или проза; да анализират и обобщават; 
да четат заедно книги и да ги обсъждат; да илюстрират любимите си 
произведения; да усвоят основите на журналистиката и др.

7  Заключение

Компютърът не може да замени учителя, той е средство, а не субект; 
помощник, който спестява време на преподавателя и му помага да 
направи урока по-интересен, увлекателен и достъпен, но и същевременно 
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изисква добра подготовка и познаване на ИКТ [6]. И точно тук се появява 
големият проблем – повишаването на квалификацията на учителите за 
придобиване на умения за работа с компютър и правилното интегриране 
на ИКТ в учебния процес, т.е. използването на компютъра само там, 
където има конкретна методическа функция и смисъл. Прекалената му 
употреба също може да доведе до пренасищане с информация и загуба на 
интерес у обучаваните. Необходимо е въвеждането на нова организация 
на педагогическия процес, която да е предшествана от провеждането на 
масова квалификационна дейност за усъвършенстване на методическите 
и иновационните умения на учителите и запознаването им с начините на 
прилагане на ИКТ в страните, имащи добри практики по дискутирания 
въпрос.

За да се научиш добре да пишеш, е необходимо да пишеш, четеш и 
работиш със свои и чужди текстове, да общуваш с различни адресати, 
затова идеята за изцяло компютризиран курс на обучение по БЕЛ е 
абсурдна. Но е факт, че ИКТ оказват голяма помощ при изучаването 
на езика; дават възможност за прозрачност на дейността на учителя, за 
активно включване на родителите в дейностите на класа чрез публикуване 
на учебни материали и снимков материал от провеждани уроци и тържества 
в сайта на класа.

Активното използване на ИКТ още в началния етап на основната 
образователна степен помага за успешното достигане на общите цели в 
обучението по БЕЛ, чрез тях по-леко се формират компетенции в областта 
на комуникациите: умение да се конструират и изразяват собствени мисли 
писмено и устно, логически да се разсъждава, да се слуша и разбира устната 
и писмената реч, да се събират и съпоставят факти, да се прави избор и да 
се вземат решения. В резултат на това се развива творческата активност, 
задълбочават се и се затвърждават придобитите знания, умения и навици, 
повишава се самостоятелността и дисциплината, необходимостта от 
самообучение. 
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Резюме. Докладът представя един различен подход при възпита-
нието на подрастващите, а именно половото възпитание, 
реализирано чрез средствата на ИКТ. Основан е на разбирането, 
че традиционните методи са необходими, но недостатъчни в 
съвременното образование. Позовавайки се на това, е разработен 
и в настоящия доклад разгледан мултимедиен продукт, създаден 
от ученици за ученици, в помощ на половото възпитание. 
Продуктът се интегрира със съдържанието на предмета Човекът 
и природата, Часът на класния ръководител и регламентираните 
и нерегламентираните педагогически ситуации по образователно 
направление Социална култура в подготвителна група.

Ключови думи: ИКТ умения, мултимедийно приложение, проект, 
екипна работа, електронно обучение

1  Въведение

През последните години образованието се утвърди като една от темите 
с най-голямо обществено значение. Все повече преобладава мнението 
за необходимостта от преструктуриране на целите на българското 
образование с оглед новите изисквания на Европейския съюз [1].

С навлизането на ИКТ в българското образование се въвеждат нови 
изисквания към учениците за придобиване на разнообразни умения, 
свързани с технологии. Това предполага притежаването на основни ИКТ 
умения като работа с компютър и управление на файлове, текстообработка, 
електронни таблици, бази от данни, презентации, информация и 
комуникация. Тези умения са официално признати с документа ECDL – 
European Computer Driving License [2]. Те от своя страна налагат и развиват 
други ИКТ умения. Това са умения, свързани с използване и прилагане 
на ИКТ в контекста на различни учебни предмети, т. нар. нетехнически 
умения, като решаване на конкретни задачи, работа по проект, в екип, 
информационни умения и умения за представяне на информация, при 
която ученикът играе централна роля, а учителят е по-скоро партньор 
на учениците при решаването на по-сложни проблеми. Това е основано 
на разбирането, че главната ценност в образователната система е детето 
(ученикът). Интересите на останалите участници в образователния процес 
като учители, директори, автори на учебници и учебни помагала следва 



          367Информационните технологии в помощ на половото възпитание в училище          367

да бъдат подчинени на основаната цел – осигуряване на равен достъп и 
качествено образование за учениците [3].

2  Представяне на идеята

Още в древността Ян Амос Коменски стига до извода, че не е сложно да 
разбереш преподавания в училище материал, ако е поднесен достъпно и 
забавно. И днес, в съвременното образование, този метод дава възможност 
за групово творчество и генериране на нови идеи, както и търсене на 
иновационни и нетрадиционни идеи и решения [4]. 

Тъй като в обучението по информационни технологии е широко 
застъпена екипната работа, тези методи намират приложение тук и днес. 

Работата в екип е съвместна дейност, в която се усвояват знания, 
формират се специфични умения и се изграждат компетенции не само в 
една възрастова група, но и между различни такива. От своя страна това 
улеснява въвеждането на участниците в обмисляне на идеи, дискусии, 
прилагане на творчество и разработка на проекти.

Всичко това е подчинено и на идеите на Националната стратегия за 
въвеждане на ИКТ в българските училища, чиято главна цел e ефективно 
използване на съвременните информационни и мрежови технологии 
за повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното 
съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и 
методи в учебния процес [3].

В СОУ „Васил Левски”, гр. Русе, по тази задача се работи от 1999 
година, когато е създаден и оборудван първият компютърен кабинет. 
Днес кабинетите са вече пет. В тях се обучават 1860 ученици, подготвят 
се за много областни и национални състезания и конкурси. Съвместно с 
преподавателите се разработват електронни помагала, уроци и тестови 
системи с използването на новите технологии. 

Мотивираните и целенасочени занимания с използването на ИКТ 
в училище (в задължителна – ЗП, задължително избираема – ЗИП, и 
свободноизбираема подготовка – СИП) биха решили до известна степен 
проблема с прекалено дългия, често неконтролиран престой на децата пред 
домашния компютър. Рисковото сърфиране в интернет и безкритичното 
приемане и копиране на определени модели на поведение безспорно 
вълнуват и тревожат родители и учители, създават конфликти между 
поколенията и пораждат спорове и дискусии.

Друг въпрос, предизвикващ неудобство в комуникирането между 
родители, учители и ученици, е въпросът за половото възпитание и 
сексуалната култура. Този проблем се появява още в началната училищна 
възраст с първите признаци на половото съзряване на подрастващите. 
Липсата на специализирани часове и организирани занимания по темата 
още повече засилват любопитството на децата. Информация за това те 
търсят в интернет.

 

2.1  Защо?

Изложеното по-горе ни мотивира да създадем мултимедиен продукт, 
даващ информация за най-вълнуващия въпрос на подрастващите, а именно 
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въпросът за половото възпитание, в частност „Истината за бебетата”. 
Така се стигна и до нашия проект – мултимедийно приложение, изцяло 
реализирано от ученици за ученици.
 
2.2  Кой?

Разработката на проекта е реализирана от екипи, включващи  ученици от 
различни възрасти и институции – деца от подготвителна група „Иглика” 
при ЦДГ „Иглика”, гр. Русе, ученици от начален курс и гимназисти от 
СОУ „Васил Левски”, гр. Русе. 

2.3  Как?

Мултимедийното приложение е продукт, при който акцентът е поставен 
върху използването на подходящи информационни технологии за създаване 
на комплексно интерактивно приложение. Оригиналността в прилагането 
на технологиите играе важна роля. От съществено значение е ефективното 
използване на технологиите за реализация на потребителския интерфейс 
и графичното оформление, за да се създаде възможност за интерактивно 
взаимодействие с потребителя. [5] Образователното мултимедийно 
приложение „Истината за бебетата” е разработен с Photoshop CS4  и FLASH 
CS4 с използване на Action Script. Звукът в приложението е записан и 
обработен със Sound Recorder. Работата беше разделена на няколко етапа:

Идейно планиране;1. 
Събиране, сортиране и обработка на нужната информация;2. 
Проектиране и работа по отделни елементи;3. 
Създаване на краен продукт.4. 

Идейното планиране дава основните насоки при проектирането и 
създаването на крайния продукт. На този етап очертахме вида на проекта 
– мултимедийно приложение, и обособихме аудиторията, за която е 
предназначен – подрастващи между 6 и 10 години. 

На следващ етап събрахме и сортирахме нужната ни информация от 
книги и специализирани сайтове по темата, обработихме я и я сведохме 
до нивото на учащите. Подготовката на децата от предучилищна група 
започна с посещение на театрална постановка, свързана с тематиката. 
В проектирането и създаването на отделните елементи взеха участие 
всички – деца и ученици. Най-малките нарисуваха необходимите 
картини. Учениците от началните класове подбраха текстов материал и 
озвучиха приложението, а цялостното му изпълнение се осъществи от 
гимназистите.

Интерфейсът на продукта е съобразен с възрастовите особености на 
ползващите го. Началната страница представлява пролетна картина, 
елементите на която са активни бутони за навигация и управление. 
Навигацията е лесна и не изисква допълнителни инструкции. Използвана 
е пролетна картина, защото тя символизира зараждането на новото начало: 
разцъфването на цветята – раждането, щъркелът – новината, слънцето – 
животът. 

Съдържанието е организирано на три нива – картини, думи връзки и 
информация за продукта – автори, използвана литература. 
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На ниво картини са използвани рисунките на малките деца и снимки от 
видеозон. Те „висят от облаците”. При преминаване с мишката върху тях 
те се променят, което подсказва, че нещо ще се случи, ако се щракне върху 
тях.  При активиране на връзката на екрана се появява „лист от тетрадка” 
с разказа на детето за неговото развитие. Това е направено така образно 
предвид възрастта на децата. Информацията е представена опростено, по-
емоционално и по детски. Изложението е от името на героя. Така децата 
добиват реална представа за случващото се. Към една от снимките е 
добавен бутон-писмо. При щракване с мишката върху бутона се отваря 
писмо от майката към нероденото є дете. Съдържанието му формира у 
подрастващите осъзнаване важността на зараждането на новия живот и се 
набляга на обичта на родителите към техните деца. 

Ниво думи връзки е разположено в долната част на екрана. Всяка 
дума е прикрепена към цвете от пролетната градина. Когато се премине 
с мишката над него, цветето разцъфтява и се разлюлява, което, както 
и по-горе, води до мисълта, че там ще се случи нещо при щракване 
с мишката. Включването на думи връзки позволява на учениците да 
търсят по-задълбочена информация за даденото явление, като щракнат с 
мишката върху тях. На това ниво проблемът е представен по-задълбочено 
и изчерпателно. Подходящо е за учениците от начална училищна възраст. 
Разгледано е развитието на плода по месеци, което е обогатено и с 
разнообразен снимков материал. Текстът, съчетан със снимки, подпомага 
нагледно-образното мислене при децата и учениците от посочената 
възраст. 

За децата от подготвителна група, учениците, които все още не могат да 
четат и тези със СОП (специални образователни потребности) е предвидено 
озвучаване на текста. Към всеки отделен текст сме прикрепили бутон, от 
който при щракване с мишката може да се възпроизведе визуализираният 
текст.

Разбирането от подрастващите на факта, че всички хора са равни 
независимо от пол, религия и вероизповедание, е представено във връзка 
„За нас”, където учениците представят себе си и своята работа по проекта 
и посочват, че всеки човек се ражда по този начин.

2.4  За кого?

Иновационният продукт е реализиран от ученици за ученици. Той е вид 
електронно обучение, което е създадено, предназначено и апробирано 
за учащи на възраст от 6 до 10 години. Продуктът се интегрира със 
съдържанието на предмета Човекът и природата, Часът на класния 
ръководител и регламентираните и нерегламентираните педагогически 
ситуации по ядро Социална култура в подготвителна група. 

Тъй като е електронно мултимедийно приложение, той е подходящ за 
обучение извън училище – дистанционно обучение, обучение на български 
ученици в чужбина, както и на такива със СОП. С това решаваме и въпроса 
за правото на всеки за равен достъп до образование [3, 6].
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3  Изводи

Използване на средствата на ИКТ при половото възпитание на под-
растващите е предизвикателство както за ученици, така и за учители. 
Липсата на информация и на системни организирани занимания 
мотивираха нашия екип за разработката на мултимедийно приложение 
„Истината за бебетата”. 

Чрез работата по създаване и реализиране на проекта намерихме 
баланса между пълната свобода на действие от страна на ученика и 
пълното ръководство от страна на учителя. Преминаването през всички 
етапи при реализацията обогати учениците и надгради знанията и 
уменията им за използване на информационните технологии, придобити в 
задължителните часове по дисциплината.

Продуктът улеснява процеса на преподаване и повишава ефективността 
на образователния и възпитателния процес. Използването на различни 
подходи и прийоми е гаранция за постигане на дълготраен резултат.
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Стратегия за икономическо и социално обновление на Европа, Европейски 1. 
съвет от Лисабон, Брюксел, 28 февруари 2000 г., http://www.az.government.bg/
Eurupean Computer Driving Licence, http://www.geology.bas.bg/2. 
Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища, http://3. 
helpdesk.mon.bg/files/strategia_ikt.pdf
Ванева, В., „История на педагогиката”, 96-101, РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 4. 
(2002) 
Национална олимпиада по ИТ през 2010/2011 година, http://edusoft.fmi.uni-5. 
sofia.bg/
Конвенция за правата на детето, http://www.unicef.org/6. 



Специфика на общуването и ученето в интернет 
и обучението по български език1

Мария Христова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Факултет по славянски филологии

hristovamaria0@abv.bg

Една от основните цели на обучението по български език е усвояването на 
знания за езика и придобиването на умения от учениците за осъществяване 
на успешно речево общуване. „Общуването е сложен и многостранен 
процес, който може да се изявява едновременно и като взаимодействие 
между индивидите, и като обмен на информация, и като отношение 
на хората един към друг, и като съпреживяване и взаимно разбиране. 
Общуването е дейност, която по-често обслужва други дейности и има за 
свой предмет, предпоставка и резултат взаимодействието. То е осъзнато от 
участниците и се осъществява на основата на изградена или изграждаща 
се, укрепваща или разрушаваща се, реално съществуваща за партньорите 
общност” [1].

Нет комуникациите предлага нови и различни по своя характер 
възможности за общуване. Това предопределя необходимостта от 
включването им като педагогическо средство при провеждането на 
езиковите занятия (занятията по първи и по втори език). Нет комуникациите 
са новият интерактивен форум на дигиталната нация, част от която са 
днешните ученици. Електронната поща, чатовете, групите за дискусии, 
скайп се приемат за нов вид общуване, но в основата им е наличието на 
традиционни умения за писмено и за устно общуване. Тези традиционни 
умения представляват част от залегналите в ДОИ компетентности 
(социокултурна и езикова) по български език, които трябва да овладее 
всеки ученик в горния курс на средната образователна степен.

Нет комуникациите съвместяват елементи на двата вида общуване 
– писмено и устно. Новият елемент, който включват, е времето за 
осъществяване на общуването. Електронният диалог може да бъде 
проведен в реално време или да бъде отложен във времето.

Диалогът, реализиран в реално време, може да е писмен, безмълвен или 
директен, дистанционен.

С оглед на обучението по български език предимствата на писмения, 
безмълвен диалог се изразяват чрез няколко характеристики, които са в 
основата на обучението за създаване на писмен текст: развива се писмената 
реч и възможностите за писмено излагане на мисълта; създават се умения 
за генериране на точен и лаконичен израз; развива се способност за бърза 
1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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и адекватна реакция; съществува равнопоставеност на участниците; 
липсват личностните въздействия, което води до пълна концентрация 
върху смисъла и същността на текста.

Директният, дистанционен диалог включва глас и образ и притежава 
редица характерни черти, присъщи на устното общуване: съществува 
приближаване до реалните условия на непосредствения диалог; 
посредникът е реален (глас и образ) – създава се усещане за непосредствен 
контакт и възможност да се проследят и да се анализират подробности 
от невербалните средства за общуване – поглед, жест, мимика; използват 
се вербални и невербални средства за общуване; съществува устойчива 
обратна връзка.

По-важните възможности, които предлага отложеният във времето 
диалог за обучението по български език, са свързани с предварителната 
подготовка за участие в учебните занятия и с подготовката и изпълнението 
на домашна работа. Те включват: свобода в получаването и изпращането на 
информация в зависимост от собствените възможности, в предварително 
определен диапазон от време; възможност да се обмисли участието в 
конкретен диалог (писмен или устен) – допълнителни проучвания, справки, 
което води до задълбочени отговори, отразяващи по-добре мнението и 
отношението на участника, а извършените аналитико-синтетични дейности 
спомагат за формирането и развитието на умствените способности и за 
изграждането на интелекта; липсват притеснения от темпа на работа, от 
ограниченията на класната стая, от физически контакт, преодолява се 
страхът от грешки.

Акценти в обучението по български език в горния курс на средното училище 
са принципите на комуникацията и начините на общуване, формирането 
на мисленето и светоусещането на младите хора, които в условията на 
вече съществуващото информационно общество кардинално се изменят. 
Животът в съвременния свят се характеризира с нарастващи, неочаквано 
и бързо натрупващи се потребности и промени. Най-точно определение на 
съвременната реалност предлага Николас Негропонте: „В новата цивилизация 
битовете (единица информация) заменят атомите (единица материя) като 
основен атрибут на човешките взаимодействия” [2].

Сред всички тези промени непроменена остава осъзнатата потребност 
от цивилизовано общуване – без насилие, с търпимост и толерантност към 
другомислещия и т. н.

Овладяването на принципите за успешна комуникация, които 
съответстват на т. нар. максими на Грайс, е необходимо и важно условие за 
осъществяването на цивилизовано общуване и в реална, и във виртуална 
среда. Усвояването и усъвършенстването на умения за генериране на 
текстове (писмени или устни), съобразени с тези максими, е една от 
основните цели на занятията по български език.

Максимата за количество изисква участието в диалога (реален или 
електронен) да бъде толкова информативно, колкото е необходимо. Според 
максимата за качество трябва да се използва само тази информация, 
за която има адекватно доказателство, с което да бъде аргументирана. 
Максимата за релевантност апелира към точност и лаконичност на 
израза, тоест да се говори по същество. Максимата на маниера включва 
наличието на яснота и подреденост. Уменията за толерантност, търпимост 
и уважение към другия формират същността на максимата за учтивост.
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Начините на общуване, или т. нар. от Витгенщайн „езикови игри” и 
техните правила, са другият основен акцент на занятията по български 
език. Знанията за „езиковите игри” и уменията, свързани с правилното 
прилагане на правилата за тяхната употреба, са другото необходимо 
условие за успешно общуване при осъществяването и на реален, и 
на електронен диалог. Според Витгенщайн „езикът е жизнена форма. 
Значенията на езиковите знаци се разчитат в зависимост от контекстите, в 
които тези знаци, твърдения, изрази биват употребявани. Как един израз 
се употребява в определен език, се посочва от граматиката на този език, 
която съдържа правилата на играта. „Езиковите игри” се състоят от някаква 
поредица от изрази, заедно с определена външна ситуация и свързаните с 
нея действия. Животът се осъществява като поредица от различни езикови 
игри” [3].

Неоспорима е и връзката между езика и мисленето и между езика 
и светоусещането. От философска гледна точка човешкият език е 
способността за образуване на твърдения за миналото, настоящето 
и бъдещето, за възможното и невъзможното, за действителното и 
въображаемото. Той е способността да се генерализира и абстрахира, 
да се аргументира и заключава, да се мисли в хипотези и алтернативи. 
Той е способността, чрез която човекът най-непосредствено се издига 
над конкретната ситуация, над настоящия момент и местоположение и 
формулира всеобщовалидни положения, норми и цели.

Разпространената през 20-ти век аналитична философия на езика 
разглежда езика като обективно налична, дадена в опита система от знаци. 
Но езикът е нещо повече от система от знаци и символи. Хайдегер заявява, 
че „езикът е дом на битието” и всичко, което е „дадено” на човека, му е 
дадено най-напред в езика. Затова и цялото разумно познание е налично 
в езикова форма. Според Хайдегер „ние не само говорим даден език, ние 
говорим от него. В известен смисъл ние биваме изказвани от езика. Езикът 
не само носи основните принципи на културата, в която възприемаме 
света, и не само проявява характера на личната ни екзистенция, но той 
съществено очертава и начина, по който възприемаме и удържаме в себе си 
самото битие. Езикът „стои” между субекта и света, който той възприема, 
и до голяма степен полага контурите на неговия свят” [4].

Съществуват и теории, според които езикът е средство за оцеляване, 
притежавано от човека, който за разлика от животните няма физиологични 
или биологични защитни способи (остри нокти, отровни зъби и т. н.). Тези 
хипотези за принципното тъждество между човешкия и животинските 
„езици” най-често не се приемат и се тълкуват като неприемлива 
аналогия.

Но ако проследим състоянието на езика, който съвременните млади хора 
използват в мрежата, ще установим наличието на едно явление, което може 
да бъде разглеждано като протест срещу или като криза на официалния 
публичен език, чиято функция е да обединява и да превежда множеството 
професионални езици, жаргони и диалекти на националния език. Младите 
хора видимо се чувстват отчуждени от езика на по-възрастните поколения, 
десетилетия наред клиширан, манипулиран и ритуализиран. Езикът на 
институциите и на официалните пространства се възприема като натрапен 
и тромав, а киберпространството предлага по-големи възможности за 
езиков експеримент.
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Включването на информационните и комуникационните технологии 
в обучението по български език може да тушира напрежението между 
официалния език и езика на младите, което би довело до преодоляване 
на негативното отношение към родния език (днес приоритет имат 
чуждите езици, особено английският) и осъзнаване на неговото значение 
като средство за оцеляване и за успешна реализация в съвременния 
информационен свят.

Използването на компютърните технологии като образователно 
средство при провеждането на занятията по български език предизвиква 
множество промени в учебната среда, в ролите на участниците в учебния 
процес (учител и ученици) и в методите на взаимодействие между тях.

На практика компютърът съчетава всички досега използвани 
средства и технологии за обучение (подражателни, словесни, печатни, 
аудио-визуални). Това създава специфично нова учебна среда, при която 
целият процес на обучение придобива нови измерения. Разширява се 
информационната основа на процеса на обучение чрез възможностите, 
които предлага интернет – електронни библиотеки, електронни списания 
и сайтове, включващи материали, свързани с обучението по български 
език и литература. Акцентът се поставя върху използването на знанието 
за решаването на конкретни и автентични учебни задачи, тоест върху 
развитието на мисленето. Това създава възможност за пълно обучение чрез 
действие, което превръща ученика в действителен субект на обучението.

Традиционните роли на участниците в учебния процес също се 
променят. На учителя е отредена ролята на наставник (треньор), модел 
(пример), на човека, който подкрепя и насърчава ученика, инициира и 
стимулира неговия интерес за изучаване на родния език. По този начин 
се преодоляват редица предразсъдъци, които съответстват на утвърдената 
от авторитарната педагогика роля на учителя като „единствена власт” и 
истината, която той защитава като „единствена истина”.

Ученикът става автор и творец на собственото си учене и осъзнава 
своята отговорност за резултатите от него. Това води до смяна на изходната 
философия от „добре напълнени глави” (с акцент върху информацията – 
учебното съдържание по български език) към „добре направени глави” (с 
акцент върху формирането на умения за учене и откриване на пътя към 
познанието). Това създава реална възможност обучението по български 
език да отговори адекватно на новите образователни ценности, свързани 
с промяната на понятието за образован човек и да бъде в синхрон с 
потребностите и интересите на съвременните млади хора.

Новите роли на участниците в учебния процес предполагат включването 
на различни от традиционните методи на работа по време на занятията. 
Въвеждането на активни и интерактивни методи и техники на работа, 
основаващи се на действието и взаимодействието, води до създаването на 
стимулиращ и подкрепящ микроклимат в класната стая.

Важно място има договарянето и приемането на правила за 
междуличностните отношения по време на протичането на учебното 
занятие. Това възпитава у учениците чувство на уважение и толерантност 
към другите и създава положителна нагласа към учебния предмет – 
български език.

Създава се и специфична организация на времето и пространството, 
което се изразява в смяна на различни дейности в логична последователност 
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(учениците инициират и изпълняват различни речеви дейности при 
решаването на учебните задачи); пространството на класната стая се 
използва максимално за онагледяване чрез възможностите, предлагани 
от компютърните технологии, както и за индивидуална работа и работа в 
групи (екипи).

Контролът върху процеса на ученето и върху резултатите от него 
се осъществява чрез съчетаване на различни форми на оценяване – 
самоконтрол, групов контрол, индиректен и неавторитарен контрол от 
страна на учителя. Така се формира чувство на отговорност у учениците 
към собственото им учене и за резултатите от него, осъществява се и 
перманентна обратна връзка между очакванията на учещия и степента, в 
която тези очаквания са реализирани.

С оглед на посочените промени е необходим нов вид диалог, при 
който не е достатъчно еднопосочното изпращане на едни или други 
съобщения, свързани с учебната информация. Нужен е партньор, нужна е 
заинтересована, активна аудитория във всички етапи на комуникационния 
процес – предизвикване на внимание, възприемане на учебната информация 
по български език, разбиране и съхранение.

Предизвикването на внимание, установяването на връзка между 
общуващите (учител и ученици) е начало на комуникационния процес, 
който протича по време на учебното занятие. Възможностите на 
компютърните технологии позволяват използването на директни и 
индиректни форми за поднасяне на учебната информация.

Четирите основни компонента на директния информационен процес 
претърпяват съществени промени: освен учителя и учебно-помощната 
литература, източник на информация са и специализирани сайтове, 
публикуващи материали, свързани с обучението по български език; 
съобщението като форма на организация на информацията може да бъде 
представено чрез възможностите, които предлагат различни приложни 
компютърни програми (Word, Power Point); информационната среда 
се определя от норми и правила за обмен и отношения; получателят 
(ученикът) става ключов компонент в информационния процес.

Индиректният информационен процес протича в т.нар. виртуална среда 
между учител и ученици и между ученик и ученици.

Възприемането на дадена информация (включително и учебната) се 
разбира като процес на отражение на действителността, в който активна 
роля играе личността на възприемащия – неговият опит и знания, 
потребности и интереси. Езиковите занятия трябва да бъдат ръководени не 
само от принципа „ад дрем” (от факта), но и от принципа „ад хоменем” (от 
човека). Тоест учителят трябва постоянно да има „пред очи” аудиторията 
(учениците), към която се обръща, да „тръгва” от нея и към нея, да се 
съобразява с очакванията є и със степента на езиковата подготовка и 
психическа нагласа.

Дейностният подход, който се изисква при използването на 
компютърните технологии, превръща възприемането на учебната 
информация по български език (и по други учебни предмети) от досадно 
задължение в добре осъзната личностна потребност, а ученикът – от 
пасивен, безразличен получател в активен и заинтересован.

Разбирането е компонент на мисленето като обобщено и опосредствано 
отражение на съществени свойства, връзки и отношения. То е процес на 
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извличане на смисъла. Разбирането е осмисляне на отразявания в знанието 
обект, формиране на смисъл на знанието в процеса на действието с него.

Възможностите, които предлагат информационните и комуникационните 
технологии, позволяват да се реализира т. нар. от конструктивистите 
преподаване и учене отгоре надолу, тоест учебните задачи, които учениците 
изпълняват по време на занятията по български, са комплексни, пълни и 
автентични. Този поход ненатрапчиво, без дидактика и основавайки се на 
личностните характеристики на ученика, успява да го включи в диалога, 
да го направи съпричастен към обсъжданата учебна информация. Това 
стимулира формирането на умения за мислене, води до изграждане на 
стратегия при решаването на учебната задача. Всяка стъпка от създадената 
стратегия подпомага осмислянето и разбирането на отделните компоненти 
на комплексната задача и насочва учениците към знанията, които са им 
необходими, и уменията за тяхното прилагане, за да се справят успешно.

Съхранение означава, че нещо е възприето и разбрано и има какво 
да бъде съхранено, тоест резултатът е налице. На етапа съхранение се 
проявява т.нар. закон за ефекта на Торндайк, който гласи, че „ако даден 
акт се следва от удовлетворяваща промяна в средата, вероятността актът 
да се повтори в подобни ситуации се увеличава”.

С оглед на обучението по български език, ако резултатите от езиковото 
обучение с помощта на компютърни технологии са положителни и 
удовлетворяват очакванията на учениците, въпросът за мястото на новите 
технологии по време на занятията по български език може да има само 
утвърдителен отговор.

От гледна точка на психологията психическите процеси, които съпътстват 
възприемането и усвояването на всяка информация (включително и 
учебната), са не само познавателни, но и афективни, емоционално-волеви. 
Освен знания познавателният процес предполага и наличието на едно или 
друго отношение на субекта към възприеманата действителност. „Всеки 
психичен процес, пише С. П. Рубинщейн, представлява отражение, образ 
на нещата и явленията в света, знание за тях, но взети в своята конкретна 
цялост, психичните процеси имат не само този познавателен аспект. 
Заобикалящите ни предмети и хора, явленията от действителността, 
събитията, ставащи в света, така или иначе докосват нуждите и интересите 
на отразяващия ги субект. Затова психичните процеси изразяват не само 
знание за явленията, но и отношение към тях” [5].

Познанието и отношението в повечето случаи не възникват едновременно. 
Между тях съществуват темпорални различия и ако учителят наистина 
се стреми да бъде разбран от учениците, той би трябвало да следи тези 
процеси, за да внася необходимите корекции в своята работа. Ситуация, 
в която отношението липсва, може да се разглежда само като неуспех в 
общуването, а последствията от този неуспех се отразяват в резултатите 
от обучението на учениците. Ефектът се изгражда върху принципа на 
акумулацията: получените нови знания за някакво явление или личностно 
значим факт свързва всичко в едно и му придава емоционална обагреност, 
тоест безстрастното съзерцание на учениците, пасивното им присъствие 
в клас може да бъде пречупено и да отстъпи място на субективно-
личностното отношение към учебната информация чрез включването 
на новите технологии, които за съвременните млади хора са личностно 
значим факт.
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Интегрирането на информационните и комуникационните технологии 
в процеса на езиковото обучение може да бъде едно от средствата за 
преодоляване на демотивацията за учене на учениците. Демотивацията 
произтича от редица явления, които могат да бъдат определени като 
своеобразни подкрепители на липсата на интерес и на осъзнат мотив за 
изучаване на предлаганата в съвременното училище учебна информация. 
Тези „подкрепители” могат условно да бъдат наречени: напрежение в 
съизмеримостта на понятията, „праг на чувствителността” и „праг на 
насищането”.

От философска гледна точка различните поколения възприемат света 
върху основата на различни парадигми. В това се изразява същността на 
т.нар. напрежение в съизмеримостта на понятията.

Логично следствие от промяната на смисъла и значението на 
образователните ценности, потребности и интереси е смяната на 
образователната парадигма в обучението по български език, което (поне 
на теория) се изразява в комуникативно-прагматическата насоченост на 
занятията по български език. Но системата на образование и обучение 
и днес се опира на логически йерархии, водещи началото си от 
Аристотелевата система на придобиване на знание. Преподаването по тази 
система е поетапно, изгражда се на принципа „стъпало след стъпало”, на 
принципа на натрупването. Тези изходни позиции са в основата на т.нар. 
логически, картезиански начин на обучение. Отправяйки се от ядрото 
на фундаменталните понятия, усвоени в процеса на първоначалното 
обучение, човек овладява по-нататък нови, преминавайки с помощта на 
логическите връзки, от общите към все по-частни понятия.

Според Абраам Мол [6] тези логически йерархии са загубили 
предишната си цена в съвременното информационно общество. Той е 
убеден, че съвременният човек открива обкръжаващия го свят по метода 
„проби и грешки” и ако е разбрал нещо в някаква област, това съвсем не 
означава, че владее структурата му. Съвкупността на неговите знания са 
почерпани от живота, от придобитите според нуждите му сведения.

Друг съществен факт, който спомага за увеличаване на напрежението 
в съизмеримостта на понятията, е разликата в „екраните на понятията”, 
предлагани от традиционната и от съвременната култура. Според 
Абраам Мол културата дава на човека „екран на понятията”, върху които 
той проецира и с които съпоставя възприятията си от външния свят. 
Екранът, който предлага традиционната култура, има рационална, 
мрежеста, геометрически правилна структура. На тази основа човек с 
лекота преминава от едно понятие към друго или съпоставя старите с 
новопридобитите. Движейки се от един възел на мрежата към друг, всеки 
познавателен акт преминава през редица здраво свързани етапи. „Екранът 
на понятията” по своята структура напомня тъкан от стабилно съединени 
напречни нишки. В процеса на обучението тези нишки стават все 
повече, тъканта се уплътнява, образувайки здрава икономично построена 
структура.

Съвсем друг екран предлага мозаичната култура, чийто най-добър 
пример е световната информационна мрежа. Като идея светът на интернет 
би следвало да е безкраен и той действително е един разгръщащ се, всеобщо 
достъпен универсум. Неговият принцип е „всичко, по всяко време, на 
всяко място”. „Екранът на понятията”, който предлага мозаичната култура, 
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е сходен на купчина влакна, слепени на случаен принцип, нахвърляни в 
пълен безпорядък. Това образувание възниква благодарение на факта, че 
индивидът се потапя в потока от неподредени съобщения. Знанията се 
формират от разпокъсани парчета, свързани чрез прости, чисто случайни 
отношения в резултат на близко по време усвояване или на асоциация на 
идеите. Тези парчета не образуват структура, но притежават силата на 
сцеплението, която не по-лошо, отколкото логическите връзки, придава 
на „екрана на знанието” определена плътност и компактност.

Този модел на изграждане на „екрана на знанието” определя 
приоритетното място, което придобива т. нар. Едуард де Боно „странично 
мислене”. Де Боно разграничава два типа мислене – вертикално и 
странично.

Вертикалното мислене е традиционното логическо мислене, 
което сме наследили от древността. Основна негова характеристика 
е непрекъснатостта, тоест зависимостта на всеки етап на мисленето от 
предшестващия. Традиционното обучение се опира изключително на 
вертикалния тип мислене.

Страничното мислене се гради върху коренно различни принципи. То не 
развива модела, а го преструктурира. Страничното мислене е генериращо. 
Целта му е движението – движение от концепция към концепция, от една 
гледна точка към друга. То не открива адекватни решения, а се опитва да 
търси по-доброто.

Вертикалното мислене е аналитично – интересува се откъде идва 
една идея, тоест поглед назад. Страничното е провокиращо – то се пита 
докъде може да доведе една идея, което е поглед напред. В практиката 
страничното и вертикалното мислене трябва да се използват заедно, 
редувайки се. Страничното мислене извежда нова идея, а вертикалното 
я развива докрая. По този начин в процеса на занятията по български 
език намират своето място и традиционните, и иновативните методи на 
обучение (и на преподаване, и на учене).

Така нареченият „праг на чувствителността” е свързан с осъзнаването 
на ценността на учебната информация по български език (както и по 
останалите учебни предмети), която предстои да бъде усвоена на всяко 
отделно занятие. Ценността на дадена информация (включително и 
учебната) най-често се разглежда като прагматично свойство, тоест 
определя се от нейната значимост, важност и полезност за онзи, който 
я получава, в преобразуването є в личностна ценност. А. А. Леонтиев 
обяснява този процес по следния начин: „Ако външната сетивност свързва 
в съзнанието на субекта значението с реалността на обективния свят, 
то личностният смисъл ги свързва с реалността на самия негов живот 
в този свят, с неговите мотиви. Личностният смисъл именно създава 
пристрастността на човешкото съзнание” [7]. За учебната информация 
по български език е важно тя да бъде актуална, личностно значима 
за ученика, тоест ученикът да осъзнава нейната ценност за самия себе 
си. По този начин поднесената от учителя учебна информация може да 
премине „прага на чувствителността”, което улеснява следващите етапи 
на възприемане, разбиране и съхранение.

Друг всеизвестен факт е, че количеството учебна информация, която 
учениците са задължени да изучават, се предлага на принципа „колкото 
повече, толкова по-добре”. Но този принцип е валиден до определена 
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граница – т. нар. „праг на насищането”, от който, вместо увеличаване на 
ефекта от обучението, започва обратният процес – постепенно стихване 
на интереса. Пределът на насищането личността преживява субективно 
като апатия и пасивно отношение, а по-късно и като раздразнение към 
институцията (в случая училището), която я предлага.

От психологическа гледна точка това негативно отношение е следствие 
от погасяването на т.нар. ориентировъчен рефлекс. Психологически и 
психо-физиологически изследвания доказват по безспорен начин, че 
ориентировъчната реакция се активира само при въздействието на нова и 
значима за човека информация, тоест учебната информация би засегнала 
интереса на учениците и би ги мотивирала да я усвоят само ако бъде 
оценена като полезна, съществена за самите тях, любопитна и атрактивно 
поднесена (чрез възможностите, които предлагат компютърните 
технологии).

Като обобщение и заключение на настоящото изложение могат 
да послужат думите на проф. Димитър Павлов: „Компютърните 
технологии дават пълна възможност за действителна индивидуализация 
и диференциация на обучението по обем, съдържание, темп, равнища на 
задълбоченост, времетраене и т. н.”.

С оглед на обучението по български език интегрирането на новите 
технологии по време на езиковите занятия е необходимо и съществено 
условие за неговото обновяване в съответствие с промените в съвременния 
информационен свят, за да може то да запази стратегическата си роля на 
„пръв и главен предмет” (А. Т.-Балан) както за отделната личност, така и 
за обществото като цяло.
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Резюме. В доклада се разглеждат теоретичните основи на въведеното 
в последните години в българското училище писане на приказки, 
базиращо се на постановките на Владимир Проп и на разработките 
на Джани Родари. Представят се структуралистките ревизии на 
изследванията на руския формалист, които фундират актуалните 
училищни практики на обучението в писане на наративни текстове. 
В текста се разкрива възможността подобно обучение да се 
осъществява и в електронен формат, като за целта се представят 
софтуерните продукти Conte3 и Story Write32 и се разкрива техният 
образоващ потенциал.

Ключови думи: литературно образование, писане на приказки, 
„морфология на приказките”, наративни структури, дизайн на 
електронно обучение

Встъпление

През последните десетина години българското училище проявява 
определени тенденции за вписване в един утвърден в редица страни 
модел на учене на литература, включвайки в литературнообразователния 
процес, традиционно ориентиран към четенето, анализа, интерпретацията, 
теоретичните знания, и практическото обучение по литература, т.е. опита 
за/на нейното писане. Тези тенденции се проявяват най-вече в началното 
училище, засягайки предимно ученето на приказки. Така например 
учебната програма за първи клас предписва ученикът да съчинява 
приказка/разказ по дадена словесна опора (по аналогия или по дадено 
начало), тази за втори клас очаква ученикът, освен да съчинява приказки 
по аналогия и по дадено начало, да може да включи в сюжета и друг 
приказен герой, „направил му силно впечатлиние”, очакваните резултати в 
трети клас предполагат конструирането на приказка и по предложен край, 
а програмата за  четвърти клас предписва съчиняването на „своя приказка, 
разказ, басня, стихотворение по предложена словесна опора: начало, край, 
герой, две думи, рими, пословица.” В пети клас от учениците се очаква „да 
съставят текст, като включат нов участник в действието; променят мястото 
на действието; включат нови епизоди; комбинират сюжетни елементи от 
различни текстове и пр.”.

Подобно конципиране на ученето на приказки у нас става възможно 
благодарение както на инспириращия опит на други образователни 
1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.



          381Обучението в писане на приказки в училище – традиционен и електронен дизайн          381

системи, така и на превода на български език на основополагащото 
изследване на Вл. Проп „Морфология на приказката” и разработката на 
Дж. Родари „Граматика на фантазията”.

1  „Морфология на приказката”

Предприемайки „междусюжетно сравнение” на вълшебните приказки 
през 20-те години на ХХ век, руският формалист си поставя за цел да 
конструира една „морфология на приказката”, т. е. описание на нейните 
съставни части, на отношението на частите помежду им и към цялото. 
Проп достига до извода, че съществуват постоянни и променливи елементи 
на приказката – вариращи са действащите лица и техните атрибути, а 
устойчиви се оказват действията на персонажите, т. е. функциите. Под 
функция изследователят разбира „постъпката на действащото лице, 
определяна от гледна точка на неговата значимост за хода на действието” 
[1]. Наблюденията, които авторът прави, го отвеждат до формулирането на 
няколко съществени заключения:

„За постоянни, устойчиви елементи на приказката служат I. 
функциите на действащите лица независимо от това от кого и 
как се изпълняват. Те образуват основните съставни части на 
приказката.
Числото на функциите, известни на вълшебната приказка, е II. 
ограничено.
Последователността на функциите е винаги еднаква.III. 
Всички вълшебни приказки са еднотипни по своя строеж”IV.  [1].

Броят на функциите според Проп е точно фиксиран – 31. Като началото 
на приказката съдържа и една „изходна ситуация”, в която се представя 
бъдещият герой и неговото семейство, назовава се по име, указва се 
социалното му положение, след което се въвеждат основните функции:

Един от членовете напуска дома (1. Напускане);
На героя се забранява (2. Забрана);
Забраната е нарушена (3. Нарушение);
Антагонистът се опитва да разузнава (4. Разузнаване);
Антагонистът получава сведения за своята жертва (5. Издаване);
Антагонистът се опитва да измами своята жертва, за да има власт 6. 
над нея или нейното имущество (Подвеждане, Измама);
Жертвата се поддава на измамата и с това неволно помага на врага 7. 
си (Съдействие);
Антагонистът причинява на един от членовете на 8. 
семейството вреда или ущърб (Вредителство);                                                                                                                            
8-а. На един от членовете на семейството нещо му липсва, той 
иска да има нещо (Липса);
За бедата или за липсата се съобщава, към героя се обръщат с 9. 
молба или заповед, заточават го или го пускат (Посредничество, 
Съединителен момент);
Търсачът се съгласява или се решава да противодейства (10. Начало на 
противодействието);
Героят напуска дома (11. Пращане);
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Героят се подлага на изпитания, разпитван е, бива нападан и 12. 
т.н., с което се подготвя получаването на вълшебно средство или 
помощник (Първата функция на дарителя);
Героят реагира на действията на бъдещия дарител (13. Реакция на 
героя);
Героят има на разположение вълшебно средство (14. Снабдяване, 
получаване на вълшебно средство);
Героят се прехвърля, пренася или завежда до мястото, където се 15. 
намира предметът на търсенето (Пространствено преместване 
между двете царства, пътеводителство);
Героят и неговият антагонист пристъпват към непосредствена 16. 
борба (Борба);
Героят е белязан (17. Дамгосване, белязване);
Антагонистът бива победен (18. Победа);
Първоначалната беда или липса се преодоляват (19. Ликвидиране на 
бедата или липсата);
Героят се завръща (20. Завръщане);
Героят бива преследван (21. Преследване, гонитба);
Героят се спасява от преследване (22. Спасяване);
Героят пристига у дома и никой не го познава (23. Тайно пристигане);
Фалшивият герой предявява необосновани претенции 24. 
(Необосновани искания);
На героя се дава трудна задача (25. Трудна задача);
Задачата се решава (26. Решение);
Героят бива разпознат (27. Разпознаване);
Лъжливият герой, антагонистът или вредителят биват изобличени 28. 
(Изобличаване);
На героя се придава нов облик (29. Трансфигурация);
Врагът бива наказан (30. Наказание);
Героят се жени и става цар (31. Сватба).

Авторът уточнява, че не във всички приказки са налице всички функции. 
Функциите могат да се групират по двойки, тройки и пр., да се асимилират, 
да имат двойни морфологични значения, наличието на едни групи функции 
да обуславят отсъствието на други и т.н. Последователността на функциите, 
ходът на сюжета остава обаче непроменим. Тази инвариантност на хода 
дава основание на Проп да дефинира вълшебната приказка като „всяко 
едно развитие от вредителството или липсата, минавайки през междинните 
функции и стигайки до сватбата или други функции, използвани като 
развръзка” [1]. Тъкмо това развитие Проп нарича ход, като изтъква, че 
понякога крайни функции могат да бъдат награждаването, откриването 
или ликвидирането на бедата, спасяването от преследване, както и че една 
приказка може да има няколко хода. 

И макар действащите лица, персонажите, да не са основен обект 
на изследване  в „Морфология на приказката”, то част от разработката 
е посветена и на тях. Според учения функциите се обединяват около 
основните персонажи в кръгове, като в приказките могат да бъдат 
ограничени седем такива кръга и респективно седем действащи лица: 
1) кръг на действие на  антагониста (вредителя); 2) кръг на действие 
на дарителя (снабдителя); 3) кръг на действие на помощника; 4) кръг на 
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действие на царкинята (търсения персонаж) и нейния баща; 5) кръг на 
действие на отправителя; 6) кръг на действие на героя; 7) кръг на действие 
на фалшивия герой.

2  Дизайн на обучение в писане/пренаписване на приказки, 
    базиран на модела на Вл. Проп

Така разработената  „морфология на приказката” се оказва твърде 
плодотворна в образователното поле. Няколко десетилетия по-късно, през 
60-те и 70-те години на ХХ в., в своята „Граматика на фантазията” Дж. 
Родари предлага едно оригинално приложение на функциите на Проп при 
обучението на малките ученици: „Нас тези „функции“ ни интересуват 
затова, защото можем да ги употребим за постройката на безброй 
истории, тъй както безброй мелодии биха могли да бъдат композирани 
посредством дванадесет ноти [2]. На нашия семинар в Реджо Емилия, за 
да експериментираме колко продуктивни могат да бъдат „функциите“, ние 
ги сведохме по наш почин до двадесет, като прескочихме някои, а други 
заменихме със същото количество приказни „теми“. Двама наши приятели 
художници нарисуваха двадесет карти за игра и всяка от тях бе обозначена 
с краткото название на съответната „функция“ и с по една символична 
рисунка или карикатура, съответствуваща на темата”. 

Както обичайно се случва в образователното поле, научното знание 
неизбежно се оказва трансформирано, пренаписано и променено с оглед 
на целите и процеса на обучение, а предложените от Дж. Родари  функции 
са следните:

Забрана или предписание;1. 
Нарушение; 2. 
Увреждане или недостиг; 3. 
Заминаване на героя; 4. 
Задача;  5. 
Среща с дарителя; 6. 
Вълшебни дарове; 7. 
Поява на неприятеля; 8. 
Дяволска мощ на неприятеля; 9. 
Взаимна борба; 10. 
Победа; 11. 
Завръщане; 12. 
Пристигане вкъщи; 13. 
Лъжливият герой; 14. 
Трудни изпитания; 15. 
Бедата е ликвидирана; 16. 
Разпознаване на истинския герой; 17. 
Лъжливият герой е разобличен; 18. 
Наказание на неприятеля; 19. 
Сватба.20. 

Авторът отбелязва, че с помощта на тези карти децата много лесно 
успяват да съчинят приказка, тъй като всяка дума от поредицата, всяка 
функция, е наситена с приказни значения и се поддава на една безкрайна 
игра от вариации. Дж. Родари подчертава оригиналните интерпретации, 
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които малките ученици правят на някои от функциите, както и творческото 
им боравене със самата структура и композиция на приказката. „Преди да 
излезе от къщи, бащата забранява на децата да хвърлят от балкона саксиите 
с цветя по главите на минувачите… А между „трудните изпитания“ не 
липсваше задължението да се отиде на гробищата точно в полунощ. Но 
децата обичат също да разместват картите и да импровизират свои си 
правила: например да изтеглят наслуки три карти и с тях да си построят 
цяла история; или пък да започнат да съчиняват от края, от последната 
карта, или пък да си разделят тестето с картите между две групи, които 
ще се състезават чий разказ ще излезе по-интересен. Често пъти само една 
карта стига, за да се подскаже необикновеното. Така картата с названието 
„вълшебни дарове“ бе достатъчна на един четвъртокласник, за да измисли 
историята с химикалката, която сама пишела домашните упражнения” [2].

„Граматика на фантазията” предлага и множество други игрови 
пренаписвания на приказки – „приказки наопаки”, „салата от приказки”, 
„сбъркване при приказките”, „Червената шапчица на въртолет”, „какво се 
случи после”, „прекопирани приказки (приказки калки)” и др., следите 
от които могат да бъдат открити и в утвърдените в началото на ХХI в. 
у нас учебни програми. А изработването на „проповските карти” беше 
популяризирано и прокламирано като иновативно педагогическо решение 
в сферата на неформалното образование (визирам осъществената с 
подкрепата на Столичната община игра „Направи си сам приказка”) едва 
в последната една година.

Дж. Родари препоръчва боравенето с различни по брой „колоди от 
„картите на Проп“ – по двадесет, тридесет или по петдесет, достатъчно е 
върху всяка карта да е написано названието на „функцията“ или темата, 
а илюстрацията се оказва не толкова необходима. Преимуществото 
на „проповските карти“ пред други словесни и визуални опори (напр. 
получени по пътя на фантазията, наслука взети илюстрации или поредица 
от думи, извадени от речника) според автора се дължи на факта, че „всяка 
от тях не представлява нещо изолирано само по себе си, а е цял отрязък от 
света на приказките. За децата, които що-годе са привикнали с приказките, 
с тяхната лексика и с техните теми, една само такава карта е истинско 
гъмжило от фантастични отзвуци” [2]. Авторът изтъква и друг значим 
образователен залог при практическото изучаване на функциите  на Проп 
– ориентирането в културната продукция на съвремието, познаването и 
разбирането на наративите: „ще си позволим още само да посъветваме тези, 
които проявят желание да се упражнят в сравняването на гореприведения 
списък със сюжета на който и да е днешен криминален филм: удивен ще 
бъде всеки, като установи колко многочислени са съвпаденията и колко 
точно се съблюдава същият порядък. Ето какво представлява структурата 
на приказките: и досега тя е нетленно жива и упорито присъства в днешната 
ни култура. Към нейната канава се придържат и много приключенски 
книги.”

Наблюденията на Дж. Родари са близки до заключенията на развилата 
се през втората половина на ХХ в. наратология, в чиято основа всъщност 
стои изследването на руския формалист. 
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3  Структуралистки ревизии на модела на Вл. Проп

Като признават основополагащото значение на труда на Проп, 
структуралистите подлагат на сериозна ревизия някои от неговите 
постановки в стремежа си да приложат метода, използван от руския 
изследовател, към повествованието изобщо. Така например Клод Бремон 
в „Логиката на разказа” оспорва еднолинейната, финална схема на 
вълшебната приказка и предлага заместването є с модел, който съдържа 
различни нива, „както в една музикална партитура, където нотите се 
изпълняват от различни инструменти” [3]. Според Бремон функциите 
могат да бъдат мислени не като последователност от 31 елемента, а като 
секвенции, като „елементарни и сложни поредици” [4]. „Най-напред 
функциите се групират по тройки и образуват нещо, което наричаме 
елементарни поредици. Триадата съответства на трите задължителни фази 
на всеки процес, който по необходимост има начало, среда и край. По този 
начин във всяка елементарна поредица ще различаваме:

функция, която открива възможността за процеса под формата на a. 
условие, което трябва да бъде изпълнено, или събитие, което трябва 
да бъде предвидено;
функция, която осъществява тази възможност под формата на b. 
поведение или събитие;
функция, която прекратява процеса под формата на постигнат c. 
резултат” [4].

За разлика от модела на Проп никоя от тези функции не предполага 
по необходимост следващата я в поредицата. Напротив, включените 
в повествованието функции могат да се актуализират под формата на 
ефективно поведение или да останат неактуализирани (напр. ситуацията 
заплаха може да бъде последвана от функцията защита или от нейната 
алтернатива отсъствие на защита). Елементарните поредици от своя 
страна могат да се комбинират помежду си и да изграждат „сложни 
поредици”,  като най-характерните конфигурации са навързването 
„от край до край”, вграждането и сдвояването. Според Бремон 
повествованието се основава на редуването на две фази – на подобрение и 
на влошаване, чийто цикъл може да бъде неопределено дълъг.

„Логиката на разказа” оспорва и минималната функционалност, която 
се приписва на персонажите в „Морфология на приказката”, и предлага 
друго разпределение на „ролите” на действащите лица. Основните роли 
са тези на агента, на инициатора на процеса, и на засегнатия от него, 
на потърпевшия [3]. Като агентът би могъл целенасочено да провокира 
процеса или случайно да го задейства. Вторичното подразделение на 
ролите на потърпевшия зависи от характера на понасяното действие: 
влияния, които се оказват върху субективното възприятие и които 
предоставят или не определена информация, предизвикват удовлетворение 
или неудовлетворение, надежди или страхове; обективни действия, които 
променят съдбата на героя (подобрение или влошаване, предпазване или 
лишаване). В съответствие на разновидностите на ролите на потърпевшия 
– повлияния, облагодетелствания или жертвата – се открояват ролите на 
агентите – влиятел, подобрител, влошител, пазител или лишител. Според 
разнообразните действия, които се извършват или понасят, могат да бъдат 
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диференцирани и още подроли. Работата на Бремон не си поставя за цел 
окончателното им фиксиране, тя по-скоро е прицелена в обвързването, в 
синтеза на различните нива на наратива, в установяването на граматиката 
– на лексиката и синтаксиса – на разказа.

В предложената от Греймас актантна структура броят на ролите, на 
актантите (в термините на автора) се оказва значително по-ограничен. 
Основните актанти са отправител, субект герой, (желан) обект, получател, 
към тях могат да бъдат прибавени помощник и противник [5]. Основната 
наративна структура съответства на организацията на четири изказвания, 
не всички от които винаги са проявени (разказът според Греймас 
може да бъде разглеждан като глобално изказване, състоящо се от 
отделни, свързани едни с други наративни изказвания): манипулация + 
компетентност + перформативност + санкция, което позволява да се 
прецизират перформативните изпитания. Под манипулация в случая може 
да се разбира фактът, че отправителят кара субекта герой (субекта на 
действието) да узнае какъв трябва да бъде обектът на търсене и да желае 
този обект. Компетентността  може да бъде определена като желание и/или 
възможност и/или умение на субекта, което предполага перформативно 
действие от негова страна. Санкцията се отнася до възнаграждаването на 
героя и наказанието на лошия [6].

От своя страна Пол Ларивай разработва подобен наративен модел на 
този на Бремон, който може да бъде разглеждан като вграждане на две 
триади.  Като обрамчващата включва равновесно начално състояние – 
трансформация – равновесно финално състояние, а трансформацията от 
своя страна се състои от провокация/отключване – действие – санкция/
следствия [6].

Най-известното определение на структурата на разказа си остава може 
би това на Цв. Тодоров. Според френския литературовед от български 
произход един идеален разказ започва с устойчива ситуация, която се 
нарушава от някаква сила, от което следва състояние на неустойчивост; 
чрез действието на противоположна сила равновесието се възстановява, 
като второто равновесно състояние е подобно, но не и тъждествено, на 
първото [7].

Очертаните структуралистки ревизии на модела на Вл. Проп фундират 
актуалните в европейски контекст практики на обучение в писане на наративни 
текстове. Тук ще представим електронен дизайн на подобно обучение, 
осъществяващ се чрез софтуерните продукти Conte3 и Story Write32.

4  Дизайн на електронно обучение в писане на приказки

Програмата Conte3, предназначена  за съставяне на приказки, е разра-
ботена за нуждите на френското училище. Тя е особено ефективна в 
процеса на иницииране на учениците в опита за/на писане на приказки, 
тъй като предполага различна степен на активност от страна на учещия. 
В зависимост от готовността и желанието си ученикът може просто да 
бъде свидетел на пораждащия се без негово участие цялостен наративен 
текст, да остави програмата да генерира повествованието параграф 
по параграф, като запази правото си да се включи, когато реши, или да 
участва в конструирането на приказка стъпка по стъпка, като осъществява 
определени избори. В последния случай при писането на  началото на 
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текста ученикът трябва да избира от полетата със списъци тип главен 
герой (принц, ловец, цар, царица и т.н.), външност, характер, качества, 
недостатъци, степен на сила, ниво на интелигентност, място, където 
живее персонажът, и т.н. или да въведе свои, различни от предложените 
му варианти. Изхождайки от зададените характеристики, Conte3 генерира 
първия абзац от текста. Следващите параграфи са посветени на търсения 
обект, на пътуването и  перипетиите,  на помощника и противника, на 
борбата и финалната победа на героя.

Програмата Story Write32 представлява също надежден образователен 
ресурс за учениците, които се нуждаят от подкрепа в процеса на писане на 
наративни текстове. Използвайки различни визуални опори и спазвайки 
зададените условия, ученикът е воден към конструирането на  сюжет 
по определена наративна схема. След като озаглави текста си и именува 
главния герой, може да избере или да остави програмата да го направи 
десет картини, които ще му служат за опора в процеса на съставяне на  
историята. Последователността на появата на картините обаче не може да 
се контролира от децата, тъй като тя съответства на следната наративна 
схема – начална ситуация, трансформация на началната ситуация, 
първо препятствие, второ препятствие, разрешаване на проблема, 
финална ситуация. Придържането към тази схема се гарантира и от 
последователните задачи, които пишещият трябва да изпълни (опиши 
героя, неговите навици, неговото жилище, характер...; той можеше да бъде 
щастлив, но му липсваше ...; един информатор му дава сведения за мястото, 
където се намира това, което търси; героят среща първото си препятствие; 
помощник му помага да го преодолее; героят пристига на мястото, където 
се намира това, което търси; неприятел обитава това място и му желае 
злото; героят е сразен, но накрая излиза победител).

На всеки от тези етапи ученикът може да избере дали сам да изпълни 
задачата, или да поиска помощ. Тази помощ има обаче различен характер 
в зависимост от конкретното условие. При описанието на героя например 
се появява поле, в което пишещият трябва да избере страната, в която 
живее героят, географските особености, заниманията на героя и пр., 
след което програмата конструира първата част на повествованието. 
Ученикът разполага също така с ресурси от теми, списъци с думи и части 
от изречения, които може да използва при изграждането на текста си. Ако 
се затруднява да изпълни и това, той може първоначално да проследи 
конструирания от програмата сюжет и едва след това да пробва сам. На 
пишещия се предоставя възможност да се връща към предходните етапи и 
да променя написаното, да решава дали да запази създадения текст, дали 
да го отпечата, или изтрие. 

Както е видно, разнообразните словесни и визуални опори, които 
софтуерните продукти Conte3 и Story Write32 предлагат – идеите за 
герои, сюжети, разясненията относно структурата на наратива, жанровите 
конвенции на приказката, наративните инстанции – позволяват на ученика 
да превъзмогне както характерните за началния момент на писменото 
производство притеснения и блокажи, така и срещаните в процеса на 
писане трудности. От друга страна, те съдействат за задълбочаването на 
наративната компетентност,  за разгръщането на продуктивния трансфер 
между теорията и практиката, между знанието за литературата и опита за 
нейното писане.
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Резюме. Настоящата статия представя опита на НПМГ в използването 
на системата за управление на курсове MOODLE като платформа за 
подпомагане на електронното обучение в часовете по информатика 
и информационни технологии в гимназията. Разгледани са 
технологичните и педагогическите критерии, използвани при 
избора на платформа, приложението є и постигнатите резултати. 
Представени са съществуващите електронни курсове, тяхната 
структура, видовете материали, които се използват за обучение, 
както и начините за проверка на знанията на учениците. Направена 
е равносметка за предимствата и недостатъците от използването на 
MOODLE в НПМГ.

Ключови думи: електронно обучение, MOODLE, добри практики, 
ИКТ, обучение по информатика и ИТ

1  Въведение

С бурното развитие на информационните технологии се налага промяната 
на традиционните модели за обучение в отговор на развиващото се 
информационно общество. Традиционната роля на учителя в процеса 
на обучение като основен източник на знание се променя в медиатор, 
който подпомага и насърчава ученика в откриването и използването на 
нови информационни канали, както и споделянето на придобитите знания 
и опит, използвайки възможностите на съвременните информационни 
технологии [1].

В отговор на налагащите се промени на модела на обучение в 
Националната природо-математическа гимназия „Aкад. Любомир Чакалов” 
е въведено електронно обучение. Тъй като обучението в гимназията се 
осъществява в дневна форма, то и електронното обучение се използва 
предимно като подпомагащо традиционното обучение (обучението, 
проведено в клас).

2  Електронното обучение в НПМГ

Въвеждането на електронно обучение в НПМГ стартира преди 6 години. 
Първоначално се използват разработки, реализирани от учители и ученици 
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от гимназията, предимно презентации, използвани за представяне на 
учебния материал. В началото на ноември 2006 г. стартира пилотният 
проект „Българското интернет поколение” с партньорството на Cisco 
Systems, БТК, МОН, БАМА и др. [2]. В проекта освен НПМГ участваха 
Гимназията за чужди езици, гр. Кърджали, и Технологичното училище по 
електронни системи, гр. София. Проектът даде възможност за организиране 
и провеждане на първия съвместен видеоурок по математика.  Урокът 
беше проведен реално в НПМГ, като г-н Недевски (тогава директор на 
НПМГ и учител по математика) демонстрира как информационните 
средства се използват в часовете по математика, давайки примери с 
конкретни електронни уроци по математически анализ. Виртуално, чрез 
видеоконферентна връзка, в урока взеха участие ученици и учители от 
другите две училища.

Опитът с електронното обучение в гимназията не остава до ниво на 
провеждане на един видеоурок, а продължава с разработването на серия 
уроци по математика с използването на CAS Mathematica и допълнителното 
приложение M@th Desktop, които се ползват интегрирано с традиционното 
обучение. Освен CAS Mathematica, в обучението по математика се използва 
и динамично електронно съдържание, създадено с помощта на безплатни 
софтуерни системи GeoNext и GeoGebra [2].

Както е известно, за подпомагане и провеждане на електронно обучение 
се използват т. нар. „Системи за управление на курсове” (Course Manage-
ment Systems, CMS), познати и като „Виртуална среда за обучение“ (Vir-
tual Learning Environment, VLE) и Системи за електронно обучение (СЕО). 
Това са системи, които предоставят методи за електронно разпространение 
на учебни материали, провеждане на онлайн дискусии, тестове, анкети, 
събиране и разглеждане на задания и оценяване. Дават възможност на 
обучаемите да се „свържат“ със своите преподаватели, като предават 
електронно писмените задачи, да участват в интерактивни образователни 
сесии, или в реално време да се явяват на изпит. Същевременно обучаемите 
сами по себе си са улеснени при работа в екипи и по проекти, както и 
при предаване на домашните си работи. От друга страна, в подобна 
среда преподавателите могат с минимални усилия и средства да общуват 
индивидуално или едновременно с обучаемите, като това им помага по-
лесно и обективно да оценят труда и знанията им. 

С оглед на казаното по-горе, и с развитието и навлизането на голям 
брой СЕО с отворен код, в НПМГ стартира въвеждането на платформа за 
електронно обучение. 

Изборът на система за електронно обучение (СЕО) е предизвикателна 
задача. Наличието на множество СЕО изисква дефинирането на ясни 
критерии за функционални възможности, които да определят правилния 
избор в съответствие с нуждите на потребителите и начина на внедряване 
и експлоатация.

 2.1  Избор на платформата за електронно обучение в НПМГ

Критериите, които бяха взети под внимание при избора на платформа, са 
обособени в две групи – технологични и педагогически.
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 2.1.1  Технологични

Основните критерии от тази група, които бяха идентифицирани и 
използвани при направеното проучване на съществуващите СЕО, са:

ниска цена за внедряване и експлоатация;• 
наличие на потребителски интерфейс на български език;• 
възможност за лесно създаване на съдържание и управление на • 
курс;
възможности за синхронна и асинхронна комуникация между • 
участниците в курс;
интуитивен потребителски интерфейс, позволяващ лесна употреба • 
от преподаватели и обучаеми;
наличие на документация, която да улеснява ползването на • 
системата.

При проучването бяха използвани сравнителни анализи на най-
популярните СЕО [3], както и практическо тестване от страна на група 
преподаватели в НПМГ от различни предметни области, като основата 
на така сформираната работна група бяха учителите по информатика и 
информационни технологии.

 2.1.2  Педагогически

Педагогическите изисквания, поставени при проучването на СЕО, 
включваха: изисквания за избор на платформа, предполагаща развитие на 
ИКТ умения у обучаемите, както и подпомагаща развитието  на ключовите 
компетентности, изведени като приоритет от ЕС в Европейската рамка за 
ключови компетентности за учене през целия живот [4].

комуникационни умения;• 
умения за работа в екип;• 
умения за работа по проекти;• 
умения за споделяне и представяне на резултати;• 
умения за самостоятелно учене и събиране на информация;• 
дигитални компетентности;• 
математическа грамотност и базови познания в областта на науките • 
и техниката.

В резултат от направеното проучване и тестване избора на платформа, 
подпомагаща електронното обучение в НПМГ, се сведе до използване на 
системата MOODLE. 

През 2007 г., като училище партньор в проекта по Шеста европейска 
рамкова програма – UNITE (Unified eLearning Environment for the school 
– Унифицирана среда за електронно обучение в училище),  в гимназията 
беше използвана едноименната платформа [2]. Въпреки че системата 
предлагаше възможност за мобилно обучение – средата е достъпна чрез 
PDA устройства или мобилни телефони, тя все още не е общо достъпна, 
което доведе до окончателния избор за внедряване на системата MOODLE 
в НПМГ.
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2.2  Как се използва MOODLE в НПМГ

Идеологията на НПМГ относно обучението е, че един урок би трябвало 
да провокира учениците да мислят, да изграждат и доказват собствени 
хипотези, да експериментират, което в духа на съвременното общество би 
трябвало да се подпомага чрез съвременни информационни технологии. 
В тази насока се организира и провежда електронното обучение в 
гимназията.

 2.2.1  Организация на платформата

Платформата е достъпна на адрес http:// moodle.npmg.org. 
Курсовете, създадени в MOODLE, са разделени на категории по 

предмети. Всеки от предметите съдържа подкатегория за предходната и 
текущата учебна година (фиг.1).

Фиг. 1. MOODLE в НПМГ

В зависимост от нуждите на преподавателите курсовете са организирани 
в седмичен формат (фиг. 2) или тематичен формат (фиг.3).

Фиг. 2. Организация на курс – седмичен формат
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Фиг. 3. Организация на курс – тематичен формат

Учебният процес в курсовете е представен като съвкупност от ресурси 
и дейности, които могат да бъдат достъпни за използване през цялото 
време или за определен период от време в зависимост от педагогическата 
рамка на курса.

 2.2.2  Учебните материали

Както беше споменато по-горе, в електронните курсове се използват 
различни учебни ресурси и дейности, които са класифицирани според 
периода на тяхното активиране.

Учебните материали са най-разнообразни по своя формат и степен 
на интерактивност – текстови документи за самостоятелно четене, 
презентации, електронни варианти на книги, видеофайлове, препратки 
към външни източници с полезна информация.

 2.2.2.1  Активни по време на целия учебен процес

Материали, достъпни по време на целия учебен процес, са предимно 
ресурси, които се използват през цялото време на обучението. Такива 
са например използваният софтуер, литературата и разработени от 
преподавателите учебни материали, както и форуми (фиг. 4).

Уроците и допълнителните ресурси по всяка тема или за всяка седмица 
са достъпни преди часа, в който ще бъдат изучавани. Тези материали и 
дейности остават активни и след изучаване на темата (фиг. 5) за бъдещи 
справки от учениците. Уроците са предимно презентации (в .ppt или .pptx 
формат), а допълнителните материали са текстови файлове (в .doc или .pdf 
формат) и/или външни сайтове. Тази организация на ресурсите помага 
на учениците в удобно за тях време да прочетат (научат) урока и да се 
запознаят с допълнителните материали, обогатявайки своите познания по 
съответната тема.
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Фиг. 4. Материали, активни по време на целия учебен процес

Фиг. 5. Материали, активни по време на целия учебен процес

2.2.2.2  Активни само в определен период от време

Освен така описаните учебни материали, курсовете съдържат и 
дейности, които са активни само в даден интервал от време. Такива са 
заданията и тестовете. Тези дейности са активни за кратък период от 
време, като понякога и само за отделни паралелки или групи (фиг. 6).

Заданията могат да бъдат индивидуални и/или групови. Индивидуалните 
задания целят проверка на текущите знания и степента на усвоеност на 
материала от учениците. Освен за това, заданията се използват и като 
метод за проследяване на работата на учениците по време на час, както и 
за подпомагане на обучението на отсъстващите по една или друга причина 
ученици. 

Груповите задания целят стимулиране на работата в екип. Така 
учениците се научават да спазват срокове, сами да разпределят задачите 



          395Опитът на НПМГ в прилагането на електронно обучение          395

Фиг. 6. Материали, достъпни за кратък период – задание

Фиг. 7. Материали, достъпни за кратък период – тестове

и отговорностите. Научават се да споделят ресурси и да защитават своите 
материали и възгледи.

При затруднение с изпълнението на заданията учениците лесно 
осъществяват комуникация с преподавателя и/или със съучениците си 
посредством форуми и чат сесии.

Тестовете (фиг. 7) са друг вид дейности, които са активни за определен 
период от време. Те биват текущи и/или финални.

Посредством заданията и тестовете учителите оценяват работата на 
учениците, като резултатите се публикуват в профила на ученика. По този 
начин той може да види не само оценката си, но и коментара и препоръките 
на преподавателя. На всеки ученик се създава карта (електронно 
портфолио) с оценките и постиженията му в курса. Това помага, от една 
страна, на учителя да следи развитието на прогреса на учениците си, а от 
друга страна, на учениците да видят своите пропуски и да ги коригират. 

Използването на платформата за електронно обучение MOODLE 
спомага за по-лесно осъществяване на междупредметните връзки. Пример 
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за такъв интердисциплинарен курс е GIS – Географски информационни 
системи. За в бъдеще се планира реализирането на още такива курсове, 
като например между ИТ и английски, ИТ и математика и други.

2.3  Предимства и недостатъци от използването на MOODLE в НПМГ

Вследствие на опита ни в прилагането на системата MOODLE в НПМГ за 
подпомагане на електронното обучение по информатика и информационни 
технологии бяха отчетени следните предимства и ограничения:

2.3.1  Предимства:

увеличаване мотивацията у обучаемите; • 
достъпност до учебните материали по всяко време и от всяко • 
място;
писане и предаване на домашна работа в удобно за ученика време;• 
лесна и удобна организация на учебния процес;• 
разнообразни сценарии за структуриране на курса;• 
по-високо ниво на интерактивност от страна на учениците чрез • 
извършването на различни дейности, следователно и по-лесно и 
ефективно усвояване на преподавания материал;
лесна и бърза комуникация ученик-учител;• 
споделяне на ресурси и учебни материали както между учениците, • 
така и между учителите;
лесно преизползване и модифициране на учебни материали от • 
преподавателите.

2.3.2  Ограничения:

Технически проблеми от различно естество:• 
отказ на сървъра; °
проблеми с локалната мрежа; °
проблеми с интернет; °
други. °

Педагогически проблеми:• 
мързелът на учениците – учениците решават, че винаги могат  °
да прочетат това, което е предадено, което от своя страна 
понякога води до недобрата им подготовка  за час;
понякога недостатъчната концентрация на учениците в  °
часа;
споделянето на задания и домашни работи – един от  °
учениците „споделя” своя вариант на домашна работа или 
задание със съучениците си и всички качват в MOODLE този 
вариант.
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3  Заключение

Настоящата статия разглежда опита на НПМГ в използването на         
MOODLE като технологична платформа за подпомагане провеждането 
на електронно обучение в часовете по информатика и информационни 
технологии. Опитът, който придобихме, ни дава основание да твърдим, 
че реализацията на един курс в MOODLE е трудоемка и времеемка задача 
(особено в началото). След това преподавателят може лесно да променя 
съдържанието, задачите за самостоятелна работа, тестовете и критериите 
за оценка в курса. По този начин може да се подобряват и доразвиват всички 
компоненти на един електронен курс. Лесната комуникация с учениците 
и равносметката от проведените обучения ни дава основание да смятаме, 
че използването на платформата MOODLE е вариант за оптимизация и 
ефективност на учебния процес. 

Това беше и една от причините, поради която освен за редовното 
обучение по информатика и информационни технологии, платформата 
MOODLE се използва и при подготовката на учениците за олимпиадите 
по информатика и информационни технологии.

В заключение можем да кажем, че използването на MOODLE в НПМГ 
ни носи повече позитиви, отколкото негативи. Все повече преподаватели  
от други предметни области проявяват интерес и желание да използват 
платформата в техните часове.
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Резюме. В статията са разгледани тенденциите в образованието 
през ХХІ век съгласно Общоевропейската рамка за развитие на 
образованието и трейнинга. Като пример за промяна в подходите 
и методите за обучение в Националната природо-математическа 
гимназия „Акад. Л. Чакалов” (НПМГ), гр. София, е описан 
един урок по предмета химия и опазване на околната среда в 
9. клас. Чрез него се представя опитът на учителите от НПМГ в 
прилагането на интерактивните методи за обучение, подпомогнати 
чрез съвременните информационни технологии. Този метод 
е илюстрация на една от разнообразните форми на обучение, 
чиято цел е формиране на ключови компетентности у учениците 
в използването на мултимедийните технологии за извличане, 
съхраняване, обработване и създаване на информация в процеса 
на обучение. В урока се използват методи като: представяне на 
разработени от ученици мултимедийни продукти и постери; 
мозъчна атака; работа в групи; обратна връзка. Резултатите от така 
проведени уроци показват, че освен знания по предмета химия и 
опазване на околната среда, се придобиват и ключови компетенции 
за учене през целия живот.

Ключови думи: компетентности, интерактивни методи за обучение, 
обучение по химия, кръговрат на азота и въглерода в природата

Ако можете да разберете статии за генното 
инженерство или озоновата дупка със същата лекота, с 
която разбирате статии за спорт, политика или изкуство, 
значи сте научно грамотен.
проф. Роберт Хейзън – геофизик и историк на науката

1  Въведение

С мисълта на проф. Хейзън започва представянето на учебния предмет 
химия и опазване на околната среда в 9. клас в началото на учебната 
година. Идеята е учениците да разберат, че не е необходимо само да 
усвоят знанията по предмета химия и опазване на околната среда, но и да 
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придобият такива умения и компетентности, че изучавайки природните 
науки, да могат да ги прилагат с лекота в реални житейски ситуации.

Съвремието ни се характеризира с изключително динамични промени 
във всички области на живота, което налага редица нови изисквания 
към отделния човек. Той трябва да се отличава със своята находчивост, 
предприемчивост, инициативност, готовност за поемане на риск, за вземане 
на самостоятелни решения, за нестандартност в мисленето и действията 
си. С оглед подготовката на учениците да отговаря на изискванията на 
съвременното общество, е насочена и промяната на образователната 
система – преориентирането є от знания за цял живот, към овладяване на 
компетентности през целия живот.

2  Образованието през ХХІ век

Главната задача на образованието през ХХІ век става „подготовката 
на компетентни специалисти, т. е. на хора със знания за различните 
страни на живота, с навици за творческо боравене с интелектуалния и 
професионалния инструментариум, със способности за взаимодействие 
с други хора в различни ситуации, с цел постигане на конструктивно 
взаимодействие с тях” [1]. 

Това се постига с прилагането на компетентностния подход [2] в 
образованието. В съответствие с Общоевропейската програма за развитие 
[3] приложението му в педагогическата практика трябва да е насочено към:

преформулиране на целите на образованието с акцент върху • 
развитие на личността въз основа на индивидуализацията на 
обучението;
промяна на методите на обучение, които трябва да съдействат • 
за формиране на компетентности у учениците в зависимост от 
личните им склонности и интереси, главно чрез разработване на 
проекти и други интерактивни методи на обучение;
радикално отказване от традиционния модел на образователно • 
общуване чрез „даване” и „получаване” на знания.

Европейската рамка за ключови компетентности за учене през целия 
живот [4] набелязва и определя 8 ключови умения, които са предпоставка 
за личната реализация, активното гражданско участие, социалното 
приобщаване и пригодността за наемане на работа в едно общество на 
знанието:

Комуникативни умения на роден език.1. 
Комуникативни умения на чужд език.2. 
Математическа грамотност и базови познания в областта на науката 3. 
и технологиите.
Дигитални компетентности.4. 
Умения за самостоятелно учене и събиране на информация.5. 
Граждански компетентности и умения за междуличностно 6. 
общуване.
Предприемачество.7. 
Културни компетентности.8. 
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3  Защо се налага използването на информационните 
    и комуникационни техники в обучението

В педагогическата практика на съвременния учител все по-широко навлизат 
информационните и комуникационни технологии (ИКТ) като средство за 
подпомагане формирането на базови умения и компетентности у ученици-
те. За постигане на тези цели ефективни се оказват занятия с използване на 
интерактивни мултимедийни презентации в обучението. Мултимедийните 
дидактически продукти са материали, които се разработват от учители или 
ученици и намират приложение във всички типове уроци – за нови знания, 
за преговор и обобщение, за упражнение, за семинари. Чрез тях се създава 
благоприятна атмосфера за творчески труд: ученето става атрактивно и 
интересно, създава се самочувствие у учениците на базата на личната 
подготовка и постижения, подпомага се развитието на базови познания по 
природните науки, както и на дигиталните компетентности у учениците.

Ето защо през последните две учебни години използването на 
ИКТ в обучението по химия и опазване на околната среда е едно от 
основните средства в педагогическата практика в НПМГ.  Целта е наред 
с формирането на знания по химия, да се изградят и компетенции за 
правилно използване на интернет за извличане на информация за редица 
процеси и явления в областта на химията и екологията, придружени с 
качествен снимков материал и интересни факти. Материалите, които 
се използват, са разработени от ученици, като по този начин те заемат 
позиция на активни участници в процеса на учене, а техните проучвания 
допринасят за повишаване на културата им в областта на химията. Така 
се постига информираност на учениците и се стимулира тяхното участие 
в процеса на обучението. Формират се: умения за търсене и обработка 
на информация; презентационни умения; за работа в екип; ключови 
компетенции за учене през целия живот.

4  Един урок по химия в НПМГ

За илюстриране на казаното дотук е дадено кратко описание на проведен 
урок по химия и опазване на околната среда с използване на интерактивни 
методи за обучение за формиране на ключови компетентности за 
самостоятелно анализиране и подбиране на необходимата информация, за 
работа в малки групи, за активна позиция по проблемите на опазването на 
околната среда.

Занятието е проведено с ученици от 9. клас и е на тема Кръговрат на 
азота и въглерода в природата. Екологични проблеми. 

В хода на урока са използвани следните методи на обучение: 
представяне на разработени от ученици мултимедийни продукти и • 
постери; 
мозъчна атака; • 
работа в групи; • 
обратна връзка.• 

 

4.1  Ход на урока
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Занятието започва с използване на игрова техника – решаване на 
кръстословица, с оглед актуализиране на знанията, свързани с азота, 
въглерода и техните съединения. Ключовата дума на кръстословицата е 
кръговрат.

Запознаването на учениците с процесите, свързани с кръговрата на азота 
и на въглерода, както и за екологичните проблеми, породени от нарушаване 
на кръговрата от човешката намеса, се осъществява чрез представяне 
на предварително разработени от ученици постери и мултимедийни 
презентации. Докато авторите презентират своите разработки в рамките 
на 10 минути, останалите ученици слушат, наблюдават и отбелязват в 
работните си тетрадки отговори на въпроса: Кои са основните замърсители 
на въздуха, водата и почвата в резултат на нарушение в кръговрата на 
азота и на въглерода? 

На базата на представената информация се организира мозъчна атака 
с продължителност 5 минути, като целта є е да отрази виждането на 
учениците за възможните замърсители на въздуха, водата и почвата – 
резултат от нарушения кръговрат на азота и на въглерода. Учителят, 
който е модератор на мозъчната атака, записва направените от учениците 
предложения в три графи на дъската.

След обобщаването на резултатите от мозъчната атака учителят набляга 
на факта, че всеки един отговор е ценен, което насочва към идеята на 
следващата задача – чрез работа в малки групи да се разработят постери 
на тема „Източници на замърсяване на водата, почвата и въздуха в резултат 
на нарушения кръговрат на азота и на въглерода ”. Класът се разделя на 
три групи на случаен принцип и се възлага задачата: „Представете по 
атрактивен начин основните замърсители на въздуха (водата или почвата)”. 
Всяка група чрез жребий получава една от задачите. Представянето може 
да стане чрез схеми, карикатури, рисунки, стихчета и други начини. 
Учениците разполагат с голям бял лист формат А1, цветни моливи, 
флумастери и 25 минути време за работа. 

Чрез продуктите си (фигури 1 и 2) учениците изразяват своето 
виждане и отношение към поставения им проблем. След изтичане на 
времето говорител на всяка група представя резултата от работата, като 
изискването е в изложението да се акцентира на основните замърсители, 
според предложението на групата.

Фиг. 1. Постер на тема „Замърсители на почвата”
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Фиг. 2. Постер на тема „Замърсители на въздуха”

Докато групите работят, ученици наблюдатели (невключени в екипната 
работа) наблюдават работата на групата и отразяват впечатленията си в 
предназначена за целта бланка на наблюдателя (Таблица 1). Целта е да се 
събере информация за поведението на членовете на групата по отношение 
на уменията им за работа в екип, която впоследствие да се анализира с цел 
развитие на тези умения.

Критерии Оценка
Да Не

Всички членове на групата ли участват в 
изпълнението на задачата в съответствие с 
указанията?
Решенията взимат ли се съвместно и с консенсус?
Членовете на екипа свободно ли дават идеи?
Толерират, приемат, насърчават и използват ли се 
различията?
Има ли хумор, смях и забавление?
Критикуват ли се идеи, а не хора?
Има ли негативизъм и агресия между членове?
Членовете на екипа подкрепят ли се взаимно?
Като цяло атмосферата позитивна ли е?
Групата избра ли си:

Отговорник• 
Съблюдаващ за времето за работа• 
Говорител• 

Таблица 1. Бланка на наблюдателя

След представянето на работите на групите учениците наблюдатели 
обобщават впечатленията си за работата на екипа, базирайки се на 
информацията от бланката. Учениците заедно с учителя анализират 
поведението на всяка от работните групи по време на изпълнение на 
общата задача.

Следва организиране на мозъчна атака в рамките на 3 минути. Целта 
е да се съберат идеи за разрешаване на посочените в работата на групите 
екологични проблеми, свързани с нарушения кръговрат на азота и на 
въглерода. На дъската учителят записва предложенията. Така записаните 
предложения се дискутират от целия клас, като се насочва вниманието 
на учениците към проблема и как биха могли да се реализират дадените 
предложения. С оглед активиране на екологичното мислене и креативност 
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на учениците, на желаещи ученици се поставят задания да разработят 
проекти за реализиране на дадените в края на часа идеи, които да се 
представят от учениците след една седмица.

4.1  Оценка на урока

За оценка на използваните методи и дейности в края на занятието се 
раздават листчета на учениците с нарисуван кръг, разделен на три части. 
В едната част е нарисуван знакът плюс, в другата – усмихнато лице, а в 
третата – електрическа крушка. На така раздадените листчета учениците 
трябва да напишат отговорите на три въпроса, като в частта от кръга, 
означена със знак плюс, те отговорят на въпроса: „Какво ми хареса от 
занятието?”, в частта с усмихнатото лице – „Как се чувствах по време на 
часа?”, а в частта с електрическата крушка – „Какво ми светна (научих) 
по време на часа?”. Учениците не са длъжни да вписват имената си на 
листчетата.

Като цяло оценката на учениците за описания вид занятие е позитивна. 
Учениците определят часа като интересен и полезен и винаги задават 
въпроса: кога отново ще бъде проведен подобен час?

5  Заключение

В заключение може да се каже, че такъв вид уроци са интересен и полезен 
опит за учениците. До този извод стигаме не само на базата на оценката, 
дадена ни от учениците, но и от резултатите от оценяването на знанията на 
учениците. При оценяване на знанията на учениците, свързани с темата на 
урока, се оказва, че знанията им, получени в часа, са трайни. Това доказва, 
че използваните методи и реализираните дейности по време на часа са 
ефективни, тъй като, освен че чрез тях се постига активно участие на 
всички ученици, което води до по-добро заучаване на учебния материал, 
се формират умения за работа в екип, за активна гражданска позиция, 
компетентности за правилно използване на електронните технологии 
за извличане на информация в процеса на самостоятелно учене, за 
комуникация и представяне на информация. С други думи може да кажем, 
че посредством използваните методи за обучение, освен придобиване на 
знания по химия и опазване на околната среда, се подпомага придобиването 
на част от ключовите компетентности, заложени в Европейската рамка за 
ключови компетентности за учене през целия живот [4].
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Резюме. Настоящият доклад се спира върху педагогическия опит 
на авторите, основан на техния интерес към използването на 
информационните и комуникационните технологии в обучението 
на учениците, както и на техните представи, формирани от 
университетски специалисти в областта. Авторите представят 
описанието на дизайн на обучението в интегриран урок в духа 
на интерактивния и конструктивен характер на електронното 
обучение. Опитът, чието описание е предмет на доклада, е свързан 
пряко с използването на технологиите в образователния процес, 
който ръководят в своите часове, но тук се акцентира върху  
конкретен случай, в който се оглежда тяхната почти десетгодишна 
практика в тази насока, както и желанието им за професионално  
усъвършенстване в отговор на потребностите на обучението през 
21-ви век.

Ключови думи: информационни и комуникационни технологии, 
обучение, творчество, дизайн на обучението, интегриран урок

През 20-ти век компютърът преобърна света. Най-напредничавите хора 
осъзнаха, че настъпва нов начин на живот, в който компютърът и интернет 
са ключов компонент, повлияващ на всички жизнени сфери. Съвременното 
поколение млади хора дори не познава живота без компютър. Още с 
навлизането на компютъра в съвременния бит и социум истинските 
педагози в училищата разбраха, че образованието навлиза в епохална 
промяна, че започва нов път на развитие за самите тях, пълен с въпроси от 
типа: кое и как ще бъде? но изпълнени с надежда и ентусиазъм, че могат 
да участват в изграждането на новото, като го усвояват и го прилагат в 
своята педагогическа практика. Още повече новото бе наложено като 
необходимост заради парадоксалната ситуация на размяната на ролите 
„учител” и „ученик” по отношение на компютърните умения и използване 
на информация от интернет.

Истинските педагози бяха не просто симпатизанти, а радетели 
на идеята за „електронно обучение”, за което днес се говори като 
„електронно учене”. Те търсеха как да изпреварят своите ученици, така 
че да изпълнят предназначението си на учители в българското училище. 
Академичната мисъл в тази област даде плътност и тласък на усилията 
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на училищните педагози. Така учителят, който искаше да се развива, 
можеше първо сам да премине „курса” на идеите за новия подход в 
обучението – конструктивисткия, посещавайки обучителни семинари, 
четейки научни публикации, самообразовайки се, и на дело да попадне в 
територията на идеята за учене през целия живот. Истинският педагог се 
ръководи от призванието си да учи подрастващите, което мотивира у него 
потребността да научи сам онова, на което после ще учи другите, а и да 
намери начините, по които по-младите да достигнат целите на конкретното 
обучение. Учениците преди 10 – 15 години можеше да изпреварват най-
напредничавите учители в уменията си да боравят с компютъра като 
техническо средство, но той навлезе като средство в обучението, като 
неизбежна необходимост и това помогна на много педагози в собственото 
им развитие, както и да стоят добре в позицията си на учители пред 
обучаваните. 

„Електронното учене” е чудесна възможност за отприщването на 
креативното начало у участниците в обучението по нов начин. То улеснява 
сбъдването на смели идеи и тяхното стойностно реализиране в учебния 
час, стига учителят да има призванието и потребността да се стреми към 
професионализъм. Интересът към използването на компютър и интернет 
в обучението бързо свърза педагогическия ни опит с академичните 
идеи и насоки. Научните специалисти от университета ни ръководят в 
усъвършенстването ни като педагози именно в ролята си на генератори 
и медиатори между идеите за образованието в световен мащаб, и 
националната образователна среда. Обосновката на методическия ни 
опит и на педагогическата ни практика в конкретния случай се основава 
именно на кореспондирането ни с публикациите на българските учени, 
чрез които се запознаваме с идеите на академичните умове и общности 
от света. Като се ръководехме от изводите в различни научни публикации, 
че технологиите като цяло се използват на сравнително повърхностно 
ниво – основно за търсене на информация от учителите и учениците, за 
презентиране на информацията, и по-рядко за интегриране на електронни 
дейности в традиционното обучение или за създаване на онлайн учебни 
материали, се опитвахме в практиката си да отговорим на новите 
потребности в електронното обучение/учене. 

Съвременното разбиране за образованието изисква способностите 
за творчество и иновация да се популяризират като ключови умения 
за ученици и учители. Основните качества, върху които се градят те, са 
мотивираността и инициативността. В проведения интегриран урок те бяха 
отличителния знак и на двете преподавателки, и на учениците.Това се оказа  
стратегия за повишаване ефективността на учебната среда и доведе до по-
високи качествени параметри на самия учебен процес. Интегрирането в 
процеса на преподаване промени ролите на учителя и на ученика по време 
на часа.  И този път учителят бе координатор и помощник на ученика, 
улесняващ процеса на учене. Ученикът същевременно бе приемник на 
информацията, която активно сам търсеше и трансформираше. Той се 
учеше, участвайки.

Урокът на тема „Калокагатия – вечният човешки стремеж към 
съвършенство” е резултат от проучвателна и творческа, изследователска 
и приложна дейност на учениците (Фиг. 1).
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Фигура 1

Интегрираният урок е разработен по учебни предмети от задължителната 
програма, подпомагайки развитието на три ключови компетентности: 
боравене с информация, комуникативни умения, социална и емоционална 
компетентност.

Урокът имаше следните цели: да развие творческата, проучвателната, 
изследователската и приложната дейност на учениците; да открие 
пресечната точка между двата предмета въз основа на поставената тема; да 
се анализират различни аспекти на единното учебно съдържание от двата  
учебни предмета; да стимулира творческото мислене и обвързването му 
със създаване на краен реален продукт. Целите се постигнаха благодарение 
на използването на информационните и комуникационните технологии в 
обучението (Фиг. 2).

Фигура 2

Дизайнът на урока бе изграден  върху основата на  идеята за виртуален 
водач, а подготовката за него се вписа във формата на дистанционното 
обучение. 

В хода на урока бяха използвани следните дидактически ресурси: 
презентация за възпитанието и образованието в Атина и Спарта, изготвена 
от ученици; картини на хранителни вещества, необходими за инсталацията 
на хранителните пирамиди; ученически клип: Фитнесът – мода или 
необходимост; маски за участниците в ролевата игра; презентация за частите 
на човешкия мозък; изработка на емотикони за биологичния експеримент 
от учениците; работен лист с непознат за учениците художествен текст 
(стихотворението „Метафизически сонет” от Атанас Далчев), подготвен от 
преподавателите; анимация за витамините, изработена от преподавателите; 
брошура на урока, изготвена от ученици (Фиг. 3).
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Фигура 3

Използваните методи доведоха до създаване на благоприятна атмосфера, 
обмяна на дейности, провокиране на мислене и стимулиране на творчество. 
Осъществените междупредметни връзки с Информационни технологии, 
История и цивилизация, Философия, Психология и Физическо възпитание 
и спорт обогатиха учениците, показвайки им процес на познание в неговото 
единство, а не в неговата  фрагментарност.

Не беше трудно да открием общия предмет на нашия интегриран урок –  
Човека. Не беше трудно и да се спрем на темата за вечния човешки стремеж 
към съвършенство, защото идеалът, познат като „калокагатия”, е колкото 
древен, толкова и съвременен. Човекът винаги е желаел да изглежда 
красив и да бъде добър. А не сме ли заложили точно тази „програма” във 
възпитанието на всяко следващо поколение?

Проблемът, който си поставихме обаче, е защо Човекът иска да бъде 
едновременно красив и добър. В тази посока бяха отправени всичките ни 
усилия около подготовката на урока. Обучението по антична литература 
и по анатомия предложи на учениците богато поле  от доказателства за 
отговора на този въпрос.

Човекът притежава двойствена природа – той има тяло и душа. 
Техните потребности често пъти са в противоречие, което проблематизира 
човешкото съществуване. Но идеалът за красивия и добър човек, този вечен 
идеал, е плод на осъзнатата хармония между тялото и душата.Тъй като 
учениците бяха извървели определен път дотук, в урока се представиха 
доказателствата на тяхното творческо и научно изследване, за което двете 
преподавателки решихме да използваме виртуален водач за учениците от 
9. клас и така тяхната подготовка да придобие интригуващ финал.

След уводните думи на учителя на екрана се появява надпис (Фиг. 4):
„Следвайте вашия Виртуален водач в хода на урока!”
И в двата древни полиса децата се образоват. Образованието в Атина 

набляга  на усвояването на богати културни знания и отлично владеене 
на ораторското изкуство. В Спарта се обръща повече внимание на 
физическите качества и военните умения. Учениците осмислиха, че двата 
полиса символично акцентират върху двете страни на човешкото развитие – 
духовно и физическо. Основна цел на възпитанието на бъдещите граждани 
е да достигнат до калокагатия. Това понятие, съществуващо като една 
дума само в гръцкия език, обединява нравствената и физическата красота.
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Фигура 4

Виртуален водач: Две групи ученици от класа имаха за задача да 
проучат, анализират и сравнят храната на древните гърци  и на нашите 
съвременници. Един от източниците бе Омировата поема „Илиада” 
чрез описанията на жертвоприношенията. Учениците трябваше да 
направят и представят  инсталация на двете хранителни пирамиди, 
които изработиха. 

Екипната работа бе удовлетворяваща за учениците, защото групата  
връстници бе място за споделяне, за търсене на подкрепа, за сравняване 
на уникалността на собствения опит и преживявания с тези на останалите 
участници в екипа. Учителят насочваше и подпомагаше работата на 
екипите. Като изненада за учениците в урока бе включена анимация 
за ролята на витамините за човешкото тяло, която по изключително 
атрактивен и достъпен за възприемане начин допълни представата за 
здравословното хранене като част от идеята за физическата красота.

Виртуален водач: Здравословното хранене обаче само по себе си 
не е достатъчно за здравословен начин на живот. Днес няма човек, 
който да не е чувал, че движението е в основата на физическото 
здраве. Олимпийските стадиони на Атина и Спарта в съвремието 
ни са трансформирани в модерни фитнес зали. Мариела намери  един 
нестандартен начин да отговори на въпроса: Фитнесът – мода или 
необходимост е днес, прекарвайки един ден във фитнес зала, за да заснеме 
на камера тренировката на своя баща и да резюмира проучването си. 

Ученическият клип за фитнеса показа как знанията и смисълът 
се конструират от ученика чрез неговия жизнен опит в практически 
контекст.

Виртуален водач: Вашите съчинения за душата и тялото се превърнаха 
в източник на творческо вдъхновение за Ивелина и Виктория, които 
създадоха театралната импровизация на тема „Не мога без теб”. В 
ролевата игра участват: Весела, Стоян, Ивелина и Виктория. Запишете 
в едно изречение смисъла на сцената, която ще се изиграе! 

Представянето на ролята е лично творчество на ученика. Той приема, 
осъзнава, преживява и пресъздава образа като резултат от своя личен опит. 
Ролевата игра е стратегия, която ангажира участниците на личностно 
равнище. Чувствата и преживяванията в процеса на изпълняване на дадена 
роля им помогнаха в разбирането на изучавания проблем и концепция. 
Учениците в ролята на зрители съпреживяха  представяните чувства и 
емоции, които се породиха от идеята за хармонията на душата и тялото.
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Виртуален водач: Свикнали сме с твърдението, че човекът е необятна  
вселена. Но кой орган ни  дава основание за това твърдение? Мозъкът 
със своята структура и функции е именно тази необятна  вселена, за 
която от векове философи, учени и обикновени хора си задават въпроса: 
„До къде се простират неговите възможности, опознаваем ли е, как 
неговата дейност  повлиява  реакциите и поведението ни?”. На част от 
въпросите ще можем да си отговорим след презентацията, която ще ни 
покажат Борислава и Мария за частите на човешкия мозък.

Атрактивната научна презентация предизвика голям интерес и мотивира 
учениците за по-пълно и задълбочено изучаване и осмисляне на частите и 
функциите на човешкия мозък в следващите часове по биология и здравно 
образование. 

Виртуален водач: Емоционалните преживявания винаги се придру-
жават от повече или по-малко дълбоки изменения в дейността на 
нервната система, на сърцето, на дишането, на жлезите с вътрешна 
секреция, на мускулната система. Под влияние на емоциите се променя 
гласът, изразът на очите, цветът на кожата. Емоциите са в състояние да 
обхванат с влиянието си целия организъм на човека, да го дезорганизират 
или напротив, да подобрят дейността му. Сега имаме възможността да 
се убедим в това с  демонстрацията  на Милан, Силвия и Наталия.

Тримата ученици показваха на екрана изображения, които в момента 
пораждаха определени емоции у техните съученици. Едновременно с това те 
показваха емотикони, които предварително бяха изработили. Съучениците 
им избираха една от показваните емотикони и назоваваха чувството и 
емоцията, които са възникнали спонтанно в тях. „Човекът е такъв, какъвто 
е светът около него, но той също може да променя света” – обобщението, 
до което достигнаха учениците. Съвременното българско образование 
е призвано да подготви младото поколение за свят, в който човечеството 
като цяло и индивидът ще живеят по законите на взаимното хармонично 
вписване в цялото и толерантността. Ученикът трябва да е в състояние 
да реши  кога, как и защо да извърши определено действие. Това стои в 
основата на творчеството и създаването на смисъл в ученето (Фиг.  5).

Фигура 5

Изслушаха се тези, формулирани от учениците, а след това бяха 
коментирани и обобщени. Тезата на поета философ Атанас Далчев съвпада 
с идеята на нашия интегриран урок. Душата и тялото не могат едно без 
друго в отредените ни земни дни. Можем да добавим, че стремежът към 
хармонията на тялото и душата ще ни направи по-красиви и добри.
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Нашите разсъждения и доказателства намират потвърждение у един друг 
философ и творец – Костадин  Пампов, учител в ЕГ „Б. Брехт” – Пазарджик. 
В книгата „Художникът и вятърът”, която е пред печат и е посветена 
на творчеството на Атанас Далчев, Пампов тълкува стихотворението 
„Метафизически сонет”, позовавайки се на философските концепции 
на Платон и Епикур и виждайки в него добър пример за ренесансово 
мислене (литературно-философската теза бе прочетена именно за да  
придаде допълнителен научен фундамент на урока). Учениците получиха 
възможност за самооценка на своите тези чрез съпоставката с тази на 
учителя си по предметите от философския цикъл. Използваният  акцент за 
ренесансовото мислене във философско-литературната позиция на нашия 
уважаван колега, позволи на учениците да научат, че в 10. клас ще изучават 
епохата на Ренесанса, която възражда античната култура и античния идеал 
за човека. Така тяхното пътуване към човека ще продължи през годините 
на обучението им в училище, а и след това.

Необходимостта от създаване  на социални умения сред учениците бе 
реализирана чрез натоварването им с нови отговорности. Способността 
за общуване, работата в екип, създаването и изпълняването на проекти от 
самите ученици са незаменим помощник в процеса на изграждането им 
като  пълноценни личности. 

Урокът реализира интегралност и интердисциплинарност на знанията, 
уменията и отношенията.Това бе постигнато чрез синхронно усвояване 
на различни аспекти на едно и също учебно съдържание от два учебни 
предмета;  чрез открояване на  функционални  връзки между  тях, както и 
поради използването на ИКТ в урока.

Провеждането на урока като заключителен етап от процеса на едно 
интерактивно обучение доведе до реализирането на значими за нас  очаквани 
резултати: учениците активно участваха в учебния процес; подобри 
се емоционалната им нагласа; повиши се мотивацията на учениците за 
учебен труд; затвърдиха се  придобити умения и навици; формира се 
стратегия за управление на огромната по обем информация; създадоха се 
творчески продукти – виртуална галерия, брошура на урока, анимация за 
витамините, CD, в който са включени всички дейности относно урока. 
Дискът е предоставен на училищната библиотека. Интегрираният урок 
(проведен на 19.01.2011 г.) се превежда от учениците на английски език, 
тъй като те изучават учебния предмет Биология и здравно образование 
на английски език. Освен това урокът ще бъде презентиран на сайта на 
училището (www.egbb.org), чиито администратори сме.

Необходимостта от нововъведения в преподаването и ученето е основно 
послание и на общата европейска политика в областта на образованието. 
То е един от акцентите на приетия през 2000 г. Меморандум за ученето 
през целия живот на Европейската комисия. Същият документ подчертава 
и необходимостта от нови основни умения за всички, сред които 
вниманието се фокусира и върху изграждането на технологична култура. 
Способността  за използване на ИКТ бе определена като една от осемте 
ключови компетенции, които всеки човек следва да притежава, за да се 
реализира успешно в условията на мащабните икономически промени, 
засягащи живота на всеки един от нас.

Урокът постигна надграждане, вплитане и интегриране на разно-
образни информационни и комуникационни технологии в традиционния 
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образователен контекст, трансформирайки го в разнообразен. Симбиозата 
на технологиите и обучението  подпомогна  педагогическото ни въз-
действие върху учениците. Асинхронният модел на дистанционно 
обучение помогна да се постигнат големи резултати за кратко време. 
Това е доказана в практиката ни истина. Чрез бързината на общуването 
в интернет и по-лесното трансформиране на информацията, се съхрани 
енергията на интереса към поставената тема и вълнението да  се постигне 
знание със собствени усилия, да имаш своя забележима изява сред другите 
и да помагаш за общото представяне по най-добрия начин. Брошурата на 
урока бе изработена дистанционно, като това се отнася и за предварително 
подготвените задачи (ученическата презентация за възпитанието и 
образованието в Атина и Спарта, проучвателната дейност относно храните 
в древността и днес, изготвянето на филм за фитнеса, изработване на 
емотикони и подбор на картини за биологичния експеримент, както и 
създаването на театралната импровизация). Учениците общуваха помежду 
си в интернет, както и с нас, своите учители. Ползата е пестенето на време 
при изпълнението на съответните дейности, дори когато се изискваше 
коригиране или нов опит.

В анализа на  урока учениците категорично изразиха удовлетворение от 
работата си, немислима в предложения дизайн на обучение без използване  
средствата на информационните и комуникационните  технологии. 
Намират провеждането на учебните си часове  за разнообразно, усвояват  
учебното съдържание чрез създаване на смисъл, чувстват се активни 
участници в образователния процес. Повиши се мотивацията на учениците 
за учене и обемът от знания и тяхната приложимост, а оттам и успехът по 
изучаваните дисциплини.  Те изразиха желание и готовност за следваща 
такава изява със своите преподавателки, намирайки ученето за интересно. 
Това е оценката на учениците относно ролята на  преподавателките им, 
но и реална тяхна самооценка спрямо реализираната им активност в 
интегрираното обучение  по Български език и литература и Биология и 
здравно образование в 9. клас. Ето някои ученически мнения от проведената 
анкета, на които се основават нашите изводи и заключения: 

Наталия: „Научих се да работя в по-екстремни ситуации и се надявам 
да има повече уроци като този, защото по време на подготовката му се 
научавахме на нови неща и се забавлявахме”. „Общувахме помежду си 
ученик – ученик и учители и ученици, за да обсъждаме как всичко може да 
бъде от добро към по-добро”.  „Всички допринасят с нещо за обогатяване 
на знанията на останалите в стремеж да се научи нещо ново”.        

Мария: „За целия урок използвахме компютъра. Правихме презентации 
заедно, като общувахме по Skype или Facebook. Когато бяхме готови, 
ги изпращахме на нашите учители и искахме одобрение или задавахме 
въпроси”.

Мариела: „За да подготвя участието си в интегрирания урок използвах 
камера и компютър. Търсих в интернет информация, която ми е 
необходима, обработвах клиповете, необходими за урока. Постоянно 
контактувах по e-mail с учителите си, които ми даваха полезни съвети. Без 
компютъра откритият урок не би бил същият, всъщност той изобщо не би 
съществувал”.

Електронното обучение е необходимост на  образованието през 21-ви 
век. Категорично сме убедени, че то води към по-висока резултатност в 
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качеството на обучението и към създаването на разнообразен образовате-
лен контекст. Ето защо то трябва да бъде приоритет и отговорност на 
съвременните педагози в обучението на подрастващите.
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Резюме. Настоящата разработката разглежда приложението 
на проектно базираното обучение с интегриране на ИКТ в 
обучението по Човекът и обществото и проследява  нивото на 
мотивация на ученици от ІV клас преди и след провеждането на 
проектно обучение – създаване на детска книга албум „България 
в древността”. Акцентира се върху същността на метода, 
възможностите за използване на ИКТ, както и мястото и ролята 
им в проектните дейности. Чрез специално подбран въпросник се 
измерва мотивацията на учениците в изследваната група преди и 
след експерименталното обучение. Резултатите се анализират и 
обобщават, вследствие на което се правят изводи за значението 
на проектнобазираното обучение и ИКТ за повишаването на 
мотивацията на учениците от начален етап.

1  Същност на проектно базираното обучение

Теоретичната основа на проектно базираното обучение е конструктивизмът. 
Използвайки тази образователна технология, на ученика се предоставя 
възможност да учи чрез „вместване, напасване, интегриране” на нови 
знания във вече съществуващи структури от знания [1]. Обучаваните, 
участници в проектното обучение, си сътрудничат и взаимодействат във 
всички дейности. Съществен елемент е и ученето във и чрез опита, както 
и решаването на проблеми с практически характер, които са близки до 
житейския опит на учениците. 

В педагогическата литература проектно-базаираното обучение се 
разглежда като организационна форма на обучение, същността на която 
е работа по проект. Най-същественият момент е ученето чрез действие, 
т. е. чрез практическа работа да се осъществи връзка между теорията 
и практиката [2, 3]. Темата на проекта трябва да е свързана с реален 
проблем от конкретна житейска ситуация.  От обучаемите се изисква 
самостоятелно да планират, експериментират,  поемат отговорност и да 
решават проблеми с практически характер. Всички тези дейности поставят 
ученика в активна позиция, което предполага изява на неговите качества, 
способности и интереси, а оттук би следвало да се повиши и неговата 
1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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вътрешна мотивация по отношение на усвояване на учебен материал. 
Именно това е целта на настоящата разработка.

Всеки проект се реализира на няколко основни етапа (моменти):
Организационен етап•  – подбор на тема, която да дава възможност  
да се придобие някакъв обществен и практически опит, но 
едновременно с това да бъде ориентирана към интересите на 
учащите и да е значима за тях. Формулират се цели, задачи, очаквани 
резултати, развитие на ключови компетентности.
Подготвителен етап•  – обучаемите се запознават с темата и с 
организацията на работа, формират се екипите и се планират 
задачите. На този етап от тях се очаква сами да организират своята 
дейност и да поемат отговорност за своите действия [3]. Ролята 
на преподавателя е да съветва, координира и подпомага екипите, 
когато е необходимо. Негова е отговорността за синхронизирането 
на дейностите между екипите с цел оформянето на цялостен 
продукт [4].
Оперативен етап•  – действено решаване на проблема. От обучаемите 
се очаква самостоятелност, активност, целенасоченост. Прилагат се 
различни форми и методи  на работа, свързани с натрупване на опит 
и изследователска работа. На този етап обучаемите пристъпват към 
изработката на крайния продукт, чиято същност и концепция е 
изяснена и приета от всички участници в проекта. 
Продуктивен етап•  – изпробване и представяне на модела по 
разработвания проблем.  На този етап се съпоставя заложеното в 
първоначалния етап и полученият краен продукт.

Проектите имат интердисциплинарен характер, т. е. реализацията 
им изисква обединяване на знания, умения и отношения от различни 
учебни области. Различните етапи на проекта могат да се осъществяват 
в различни учебни предмети. При обучението чрез проекти по естествен 
начин се осъществява връзка между опита, знанията и компетенциите, 
които обучаемите вече имат и тези, които трябва да придобият в резултат 
на обучението.  Според Джон Дюи от съществено значение е опитът, който 
детето придобива да не е на случаен принцип, а като резултат от влиянието 
на учителя [5]. В литературата се акцентира на факта, че даването на 
знания чрез придобиването на опит е начин на мислене, чрез който се 
установява връзката между действие и последиците от него, а освен това 
се осъществява разбиране за същността на нещата [2]. Чрез работата по 
проект учениците прилагат теоретични знания в практически действия, 
свързани с актуални и значими за тях ситуации, и това има дава възможност 
да придобият социален опит. Съществуват научни изследвания, които 
доказват, че успеваемостта на обучаемите нараства значително, когато те 
са убедени, че изучаваните от тях понятия могат да бъдат използвани при 
различни реални ситуации. Това осигурява и по-голяма дълготрайност на 
знанията и компетенциите, които учениците придобиват.

Важен елемент за реализирането на обучение, базирано на проектни 
дейности, е умението за работа в екип. Налице е необходимост всеки 
ученик да поеме изпълнението на индивидуална задача, която е част от 
общата работа. Отделните елементи при изпълнението на задачата се 
съгласуват с екипа и се съпоставят с общата цел. Екипната работа изисква 
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сътрудничество, взаимопомощ, толерантност, търпение на всеки етап от 
работата. Ключов фактор е умението да се дискутира, да се предлагат 
идеи и да се подкрепят с доказателства, както и да се изслушват идеите 
на останалите членове на екипа. Необходими са умения за анализиране 
и подбор на най-добрите идеи в полза на крайната цел. Усвояването на 
знанията става под формата на обмен на информация при съвместната 
дейност на обучаващите и обучаемите [2, 3].

Много изследвания в Европа, по света, а и у нас, са посветени на 
положителните страни на проектно ориентираното обучение и на неговото 
значение за мотивацията на учене и постигане на по-дълготрайни и по-
ефективни знания. Съществуват и изследвания относно силния мотивиращ 
ефект на проектнобазираното обучение, тъй като са налице редица 
специфични негови характеристики. Според Р. Форсайт, технологията му 
е „гъвкава и мобилна, както по отношение на организацията, така и по 
отношение на съдържанието” [1]. Ученикът, освен че е поставен в центъра 
на образователния процес, е в активна роля на всички етапи в проекта 
[6].  

При приложението на проектно базираното обучение са налице и 
елементи от контекстното учене, т. е. учениците прилагат теоретичните 
си знания и способности в различен контекст, за да разрешат някакъв 
проблем (сами или в група). По този начин учениците обработват нова 
информация по начин, който има личностен смисъл за тях и  се свързва 
с техните знания, опит и мислене. Правенето на такава връзка повишава 
мотивацията за учене, а респективно и неговата ефективност.

Самостоятелното учене също е елемент от проектно базираното 
обучение. Дава са възможност на учениците да направят самостоятелен 
творчески избор, потопени в богата, подкрепяща интерактивна среда,  
включваща разнообразни хартиени или онлайн източници и т. н. 
Изграждането на гъвкави учебни среди, толериращи индивидуалните 
различия, също е фактор за повишаване на мотивацията, тъй като, давайки 
възможност на всеки ученик максимално да изяви своите способности, 
той се чувства значим и ангажиран към дейностите.

Всичко описано дотук е причина проектно базираното обучение да е 
значим мотивиращ  ученето фактор, особено при ученици от начален етап.

2  Място и роля на ИКТ в проектно базираното обучение

Мястото и ролята на ИКТ в проектнобазираното обучение се определят от 
темата на проекта и крайния продукт, до който трябва да се стигне. ИКТ 
могат да бъдат използвани за:

Изследователска работа – търсене на информация, анализиране и • 
систематизиране на събраните материали.
Комуникация – използване на електронна поща, скайп и чат за • 
общуване и споделяне извън училище. 
Реализиране на краен продукт – избор на подходящ софтуер за • 
реализиране и представяне на крайния продукт.
Представяне – развитие на речево-комуникативните способности и • 
социални умения на учениците чрез демонстриране, представяне  и 
публикуване на продукта.
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Оценка и самооценка – работа с програми за оценяване и проверка • 
на знанията и постиженията на учениците.

Интегрирането на съвременни електронни технологии в проектно 
ориентираното обучение води със себе си редица положителни моменти:

Дава се възможност за използване на по-голям обем и по-• 
разнообразна информация, необходима за проектната дейност и за 
разрешаване на проблеми, възникнали по време на осъществяваните 
дейности;
Усвояват се умения за подбор и класифициране на информация;• 
Развиват се умения за взимане на решение – при реализирането на краен • 
продукт. Обсъждат се варианти за различни решения. Осъществява се 
анализиране, с цел да се открои най-доброто за конкретната ситуация. 
Учениците обмислят как да защитят своето мнение, как да убедят 
останалите членове на екипа в стойността му;
Подпомага развитието на творческите способности – всеки ученик • 
взима решения, свързани с творчески елементи в работата. Дава се 
възможност за изказване на различни варианти.
Подпомагат комуникацията и обмена на идеи и мнения не само в • 
училище, но и извън него;
Подпомага развитието на социални умения;• 
Формира ново отношение към използването на компютъра. • 

Изграждат се навици за правилно и безопасно боравене и работа с 
техниката. Възпитават се умения за толерантно и културно поведение в 
общуването чрез мрежата. Учениците осъзнават ролята на електронните 
технологии като мощен фактор в откриването и набавянето на информация, 
както и като средство за обучение и самообучение.

3  Проектната дейност по Човекът и обществото в ІV клас

Проектът е предназначен за ученици от IV клас на началното училище. 
Учениците създават книга албум „България в древността”, като подбират 
подходящ снимков и текстов материал за значими владетели или събития 
от създаването на Българската държава до ХІV век. Проектът се реализира 
в часовете по Човекът и обществото, ИКТ и по СИП или ЗИП  в начален 
етап. Хорариумът е 14 учебни часа, разпределени, както следва: 2 
часа – въвеждане в темата, 8 часа – изработване на изделието, 4 часа – 
отпечатване и представяне. При подбора на материалите са включени 
разнообразни дейности – търсене на информация по интернет, посещение 
на музеи (реализира се в извънкласни форми, извън посочения хорариум), 
провеждане на интервю с историк, екскурзовод и т.н. В процеса на 
работа учениците проучват професиите, свързани с писането на книги и 
книгоиздаването, изследват дизайна им, запознават се с видовете текст 
в печатните издания. Посещават редакции, издателства, печатници, 
книжарници, срещат се с писатели и издатели и по този начин опознават 
пътя на книгата. Учениците се учат да бъдат графични дизайнери – 
оформят естетично страниците от своята книга както за онлайн, така и за 
хартиената версия.
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4  Диагностика на мотивацията на учениците

В съвременните динамични условия изследването на мотивацията е 
от голямо значение, тъй като целта на образованието е учащият се да 
получи не само определени знания и умения, а и да развива личностни 
качества, които в бъдеще ще го превърнат в активен гражданин, способен 
да се реализира пълноценно. Според Т. Д. Дубровицкая, за да може 
обучаваният да се развие като личност, е необходимо да се развива и 
неговата система от потребности и мотиви.  Характерът на мотивацията 
на учене и особеностите на личността се явяват по същество показатели 
за качеството на образованието [7]. В педагогическите изследвания се 
посочва и по-голямото значение на фактора мотивация за успешното 
обучение, отколкото на фактора интелект.

Това подтиква и редица учени да се насочат към създаване 
на инструментариум за изследване на мотивацията на учащите. 
Изследователите разграничават вътрешна и външна мотивация. Под 
вътрешна мотивация в педагогическата теория е прието да се разбира 
включването на мотиви, които пряко са свързани с дейността и съвпадат 
с нейните цели.  Вътрешните мотиви са свързани и с потребностите на 
субекта, с удоволствието от процеса на познание [7].

В настоящото изследване е използвана методиката на Т. Д. Дубровицкая 
за изследване на  равнището на вътрешна мотивация за учебна дейност 
при изучаването на конкретни предмети. Изследва се мотивацията преди 
и след приложение на проектно базирано обучение с интегриране на ИКТ 
в предмета Човекът и обществото в ІV клас. 

Целта на изследването е да се  установи дали при използването на 
модела на проектно базирано обучение с интегрирани технологии се 
наблюдава повишение на вътрешната мотивация у учащите се.

Методиката включва двадесет съждения (твърдения), насочени към 
отношението на ученика към предмета Човекът и обществото, към 
релациите „интерес – запаметяване”, „липса на интерес – нежелание за 
работа” и т. н.

Въпросите провокират за споделяне на мнение относно личните 
интереси, мотивация, потребности и търсения. На учениците се дава 
специална бланка, на която те имат възможност да отговорят със знака 
V или Х в полето, което съответства на техния избор. При положителен 
отговор децата могат да избират между два варианта „Вярно” или „По-
скоро вярно”. При отрицателен отговор – „Невярно” или „По-скоро 
невярно”. При анализ на резултатите показателите на въпросника се 
привеждат в съответствие с „ДА”, което означава положителен отговор 
(вярно и по-скоро вярно) и „НЕ”  при отрицателен отговор (по-скоро 
невярно, невярно). 

При определянето на вътрешната мотивация се прилага ключ за верни 
отговори, а  освен това могат да се използват и следните нормативни 
граници: 0 – 5 т. – ниско ниво на вътрешна мотивация; 6 – 14 т. – средно 
ниво на вътрешна мотивация; 15 – 20 т. – високо ниво на вътрешна 
мотивация. Колкото е по-голям сумарният бал, толкова по-голяма е 
вътрешната мотивация за изучаването на предмета. При нисък сумарен 
бал доминира външна мотивация за изучаване на предмета.
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При анализирането на резултатите, получени преди провеждането на 
проектно ориентирано обучение с ИКТ, се установи, че изследваните 
двадесет ученици от  ІV клас имат средно ниво на вътрешна мотивация, тъй 
като средният брой точки за всеки участик от изследвания клас е 11,45%. 
Това е добро ниво за съвременното българско училище и особено за учебен 
предмет, който е традиционно труден на учениците. Първоначалното 
измерване на мотивацията е направено около една седмици преди началото 
на експеримента.

Повторното измерване на нивото на мотивация на контролната група 
е направено непосредствено след завършване на работата по темата: 
Създаване на детска книга-албум „България в древността”. Първоначалното 
средното ниво на мотивация на всеки един участник от изследвания клас 
– 11,45% е достигнало 14,8% след края на експеримента, което по скалата 
на Т. Д. Дубровицкая е високо ниво на мотивация.

Фиг. 1. Резултати при измерването на мотивацията на контролната група от ІV клас преди 
и след проведеното проектно обучение

Като цяло, средната стойност на повишение на резултатите, според 
критериите с отговор равностоен на една точка, е 17,25%. Нивото и на всеки 
един участник също се е повишило. Няма ученици, при които нивото да е 
останало същото или да е намаляло в резултат на проведеното проектно 
обучение с интегриране на ИКТ. Забелязва се значително повишение на 
стойностите от 5% до 35% за нивото разглеждано поотделно на всяко едно 
твърдение (съждение).  Няма промяна при резултатите само на въпрос № 
8 – той касае отношението към проблемите в случай на затруднения. 95% 
от учениците споделят и преди, и след експеримента, че се опитват да 
обмислят какво трябва да направят, за да го разрешат.

В резултат на всичко изложено дотук, и от наблюденията по време 
на експеримента, може да се направи изводът, че прилагането на 
проектнобазирано обучение с интегриране на ИКТ е значим фактор за 
повишаване на мотивацията у учениците. Като интерактивна форма на 
обучение, работата по проекти повишава активността и интереса у учащите 
се, техните знания имат по-траен характер и по-лесно се осъществява 
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пренос от знанията и уменията от една област в друга ситуация, която 
изисква подобни компетенции. Съчетаването на разнообразни форми 
на работа – в клас и извънкласни дейности, също повишава интереса и 
мотивацията у учениците от начален етап.

5  Заключение

Използването на ИКТ в проектно базираната образователна технология 
подпомага реализирането на нейната основна цел – чрез действие и 
натрупване на опит обучаемият да осъзнае и обогати своето знание, както 
и да съдейства за положителното му мотивиране, което е предпоставка за 
по-добри образователни резултати. 
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Резюме. За да оцелее училището в малкия град на динамично 
променящия се пазар на образованието, то трябва да се превърне 
в място, стимулиращо учители и ученици непрекъснато да 
развиват своите способности, да работят съвместно и да споделят 
информация и опит, необходими за изпълнение на стандартите, 
заложени в държавните образователни изисквания. Така учениците 
ще намерят решения на своите образователния очаквания и ще 
получат адекватна подготовка за своята професионална реализация. 
Това налага промяна на традиционната образователна среда – тя 
е интерактивна, насочена към ученика с неговите способности 
и потребности, а преподавателят е партньор, който подпомага, 
насочва и контролира, но предоставя свобода в избора на пътища 
и способи. Движеща сила на промяната в СОУ „Петко Рачев 
Славейков“ – гр. Трявна, е екип от учители и ученици, който изготвя 
проекти, намиращи широко приложение както в учебния процес, 
така и в извънкласните дейности. Настоящата разработка представя 
работата на екипа през последните три години.

Ключови думи: проектен метод, работа в екип, интерактивно 
обучение 

1  Въведение

Новите икономически условия очертаха сериозна празнина между 
потребностите на индивида и обществото и способността на образованието 
да отговори на тези потребности. Ето защо европейските страни 
предприемат мерки за промяна и синхронизиране на образователните 
системи с нуждите на съвременото общество и икономика. 

Програмата „Образование и обучение 2020” на Европейската комисия е 
изработена на основа на Лисабонската стратегия, приета на 11.02.2010 г. В 
тази програма се подчертава необходимостта „средното образование да 
подготвя децата за самостоятелно, творческо и новаторско мислене”, за 
развитие на „индивидуалните заложби, специфичните възможности и 
вродените способности на учениците” [1].

Това налага промяна на традиционната образователна среда по посока на 
нейната интерактивност и насищане с информационни и комуникационни 
технологии.
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От 2008 г. в СОУ „Петко Рачев Славейков” – гр. Трявна, работи 
екип учители и ученици, които подпомагат педагогическата колегия в 
осъществяването на тази промяна [2]. Екипът включва ученици от VІІ до 
ХІІ клас с изявени интереси и потребности в различни предметни области 
и учители по информационни технологии и английски език. Екипът 
работи по проектния метод. Консултантска дейност осъществяват и други 
преподаватели [3].

2  Проекти на Славейковото училище в Трявна
2.1  Електронно помагало по английска литература

Работата по продукта започна през 2008 г. През май 2009 г. проектът беше 
защитен успешно и се класира на националния кръг на олимпиадата по 
ИТ. През ноември 2009 г. довършената окончателна версия на програмата 
спечели първо място на Есенния турнир „Джон Атанасов“ в Шумен. Това 
помагало съдържа електронни уроци и тестове за подготовка и контрол 
и се прилага при обучението в паралелките с интензивно изучаване на 
английски език в училището.

2.2  Европейска награда за младежки диалог

За участие в конкурса на „Европейска награда за младежки диалог“ – 
The EU Dialogue Award, http://www.eu-dialogue-award.de/ през 2008 г. от 
общо три български участия, допуснати до втори кръг, два проекта са на 
Славейковото училище. 

Това е първият опит на екипа да овладее технологията за изграждане 
на динамичен сайт с php-програмиране. Проектът беше представен на 
Деветата сесия на УчИМИ през януари 2009 г. с тема „Орфееви мелодии“ 
и е отличен с грамота за много добро представяне. Сайтът за народни 
инструменти, музика и танци е с адрес http://orfeevimelodii.freehostia.com.

2.3  В помощ на преподаването по природни науки и математика

Проектът „Окръжност” е електронен урок по математика в шести клас от 
тема „Геометрични фигури и тела“. 

Този проект е отличен с трето място на Националното състезание 
„Джон Атанасов” – гр. Шумен, през 2009 г. Заедно с проекта „Химична 
символика” за обучението по химия и ООС в седми клас той способства за 
овладяване на учебно съдържание, представляващо обучителна трудност 
за учениците. Те трябва да усвоят редица абстрактни понятия и връзките 
между тях. Прилагането на електронните уроци в обучението помага на 
преподавателите да съотнасят образователното съдържание към реални 
житейски ситуации и да насочват мисленето на учениците към връзките 
между знанията и тяхното приложение в практиката. Това ангажира децата 
с процеса на учене и значително повлиява неговата ефективност [4].
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2.4  Помагало по география и икономика

Натрупаният опит по създаване на сложна обучителна система с 
използване на овладените технологии Adobe Flash CS3 и Action Script 3.0 
екипът използва за създаването на Помагало по география и икономика. 
То обхваща изцяло учебното съдържание от учебно-изпитната програма 
за ДЗИ и е предназначено за подготовка на зрелостниците.

Проектът „География на България“ се състои от следните компоненти: 
интерактивни карти, речник, тестове, уроци, презентации, изображения, 
средства за настройка на цветова схема, помощна система, контролен 
панел за промяна на съдържанието и администриране на дейностите 
на преподавателя по контрол и оценяване на индивидуалната работа на 
учениците.

Този проект също постигна измерим резултат – участие в Националния 
кръг на олимпидата по ИТ 2010 г., където авторът му получи оценка 
отличен 5.50. Считаме, че прилагането на помагалото играе ключова роля 
за резултатите на училището на ДЗИ география и икономика, които са над 
средните за страната.

Постижението на училището се дължи на гъвкавата организация 
по подготовка на зрелостниците, на постоянната обратна връзка с 
преподавателите, решаването на примерни варианти от матурите, както 
и на непрекъснатото разширяване базата от данни в Помагалото с нови 
тестове и казуси.

Фиг. 1 представя средния брой точки, получени от нашите зрелостници 
на ДЗИ през 2008, 2009 и 2010 г., съобразно средните за страната [5].

Фиг. 1. Постижения на учениците на ДЗИ по география и икономика

Относителното увеличение на постиженията като среден брой точки 
спрямо тези за страната от ДЗИ по география и икономика са представени 
и на фиг. 2.
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Фиг. 2. Нарастване на получения среден брой точки на учениците на ДЗИ по география и 
икономика спрямо равнището за страната

2.5  Проектите по програма „Коменски 1”

Училищният екип участва и в дейностите на СОУ „Петко Рачев Славейков“, 
Трявна, по реализиране на международни проекти по секторна програма 
„Коменски 1”. През 2008–2009 г. работихме по проект ,,Зеленината около 
нас – училище в градина“ с партньори училища от Полша и Турция. 
Учениците събраха и обработиха информация за растителните видове 
в Централна Стара планина, изработиха проекти и макети за оформяне 
зелените площи на училището, подготвиха икономически оферти за 
дейностите.

Сайтът на проекта http://tryavna-greengarden.bg.freehostia.com/ е на 
английски и български език, с богата картинна галерия и два форума.

През 2009 г. Славейковото училище осъществи проект „Опитай 
да се поставиш на моето място – да празнуваме заедно” с партньор 
Технологичен колеж от Бирмингам, Англия. Дейностите по проекта дадоха 
богати възможности за културен обмен, за докосване на нашите деца до 
европейската културата и за формиране на национално самочувствие.

Две са страниците в интернет, на които могат да се проследят проектните 
дейности:

http://birmingham-tryavna.dir.bg/
http://birmingham.dir.bg/
През 2010 г. работихме по проект „Пеем и танцуваме под звуците на 

Европа“ съвместно с училище от гр. Santo Tirso, Португалия. Сайтът на 
проекта http://orfeevimelodii.freehostia.com представя участниците от двете 
страни и техните съвместни дейности. Проведеният workshop в Трявна, 
преживяванията на участниците бяха отразени и в сайта на учителите 
новатори: http://teacher.bg/cs/blogs/mister_sou/archive/2010/04/09/dancing-
and-chatting-to-the-sound-of-europe.aspx/. Към проекта бяха приобщени и 
децата от SOS Детско селище, Трявна.

2.6  Условия за работа

Славейковото училище непрекъснато обогатява материалната база.
Ресурсният кабинет, където се подпомага обучението на децата със 

СОП, също разполага с набор от електронни помагала, дело на училищния 
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екип, съдържащи задания с репродуктивен характер. В училището 
функционира зала за мултимедийно обучение, а новите попълнения са две 
интерактивни дъски. Те дават възможност на ученици и учители да пишат 
и чертаят в реално време; да наблюдават и анализират физични и химични 
явления в класната стая; да провеждат online тестове, да разпространяват 
електронни материали за диференцирана самостоятелна работа. Тези 
уроци са наситени с информация, динамични, предизвикателни и 
атрактивни за учениците. Базата се използва и за обучение в начален етап, 
където мултимедийните уроци за първия срок на текущата година са 101 
часа, проведени в 8 паралелки.

3  Изводи

Считаме, че работата на училищния екип води до следните измерими 
резултати:

Формира знания и умения за работа със съвременни информационни 1. 
и компютърни технологии.
Развива познавателната самостоятелност и творческите способности 2. 
на учениците и формира умения за учене през целия живот.
Развива умения за работа в екип и превръща учителя в партньор на 3. 
ученика, който контролира резултатите, но дава свобода в пътищата 
и способите за тяхното реализиране.
Подобрява качеството на академичната и професионалната 4. 
квалификация на учителите в училището.
Променя образователната среда в училището по посока нейната 5. 
интерактивност.
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Обучението по български език е двустранен просец на преподаване и учене, 
в който активното се проявява съучастие на учителя и на учениците. В 
съвременния образователен контекст ролята на преподавателя се обвързва 
предимно с организацията и осъществяването на педагогическото 
взаимодействие. Той рядко е единственият източник на научна информация 
и все повече се превръща в помощник, съветник, координатор на учебните 
действия на обучаваните лица. В образователния дискурс позициите на 
учителя и на учениците често се променят в зависимост от спецификата на 
учебните цели, от характеристиката на предлаганата информация, както и 
от величини с променлив характер като време в учебната програма, вид на 
училището, интереси и възможности на учениците и т.н. 

Изучаването на българския език е средство, чрез което се овладяват 
умения и изграждат компетентности, необходими за общуване в различни 
социални и комуникативни сфери. На езиковите занятия не само се 
овладяват знания за езиковата система, но и се създават условия за 
изграждане на умения, формиращи социално поведение на сътрудничество, 
подкрепа, позитивно и критическо отношения към ролята и мястото на 
Другия в социалното общуване. При преподаването както на роден, така 
и на чужд език, акцентът се оттласква от преподаването на езика като 
система и се разширява дискурсът на обучението с оглед изучаването 
на езика като човешка дейност. През последните години все повече 
нарастват изискванията на широки обществени среди към качеството 
на придобиваната чрез обучението подготовка от завършващите средно 
образование. Такава организация на обучението е условие да се подпомага 
в оптимална степен житейската и социалната реализация на младите 
хора.
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В съвременен контекст все по-активен става проблемът за променените 
форми на общуване. Социалното поведение и взаимодействие вече обхваща 
и общуването в интернет среда. В този смисъл образованието не може 
да остане незагрижено и изолирано от променящите се социокултурни 
фактори. Така съществена вече става ролята на интернет общуването и 
използването му като похват за преподаване/учене.   

Все по-голям е броят на изследванията, които поставят акцент върху 
реализирането на обучението като процес, в който е необходимо да се 
отразяват и чрез който да се формират умения за живот. Те могат да се 
дефинират в различни предметни области, като се посочат пет основни, 
установяващи процеса на развиване на уменията за живот:

Вземане на решения – обвързва се с разрешаването на проблеми от 1. 
различен характер (междуличностен, междугрупов, социален и др.).
Творческо мислене – обвързва се с уменията за критическо мислене, 2. 
които се свързват с процеса на определяне на възникнал проблем и 
създаване на стратегии, необходими за преодоляването му.
Общуване – обвързва се с междуличностни умения, свързани с разбиране 3. 
на чуждата гледна точка, сътрудничество, толерантност и др.
Самосъзнание – предполага активно участието на личността в 4. 
политическия и обществен процес.
Справяне с емоциите – справяне със стреса.5. 

Уменията за живот, които са ориентирани в различни перспективи – 
междуличностно общуване, социални умения, професионални умения 
и др., включват и овладяване на умения за участие в обществения 
и граждански живот, т.е. умения, ориентирани към развиването на 
гражданската компетентност на учениците, която обхваща участие в 
политическия живот, критично отношение към актуални обществени 
събития, разбиране на специфичните културни особености на членове на 
обществото от различни национални и етнически групи.

Настоящият текст се опитва да проследи възможностите за развиване 
на гражданските умения и повишаване на гражданската компетентност на 
учениците чрез използване на интернет ресурси. 

Понятието гражданска компетентност пряко се обвързва с понятието 
обучение в гражданство, гражданско образование и др. Тъй като по 
същността си то е холистично и обхваща различни предметни области, 
дефинирането му винаги има само ориентировъчен характер. Още повече, 
че все още не може ясно да се определи дали обучението в гражданство 
трябва да бъде осмислено като отделна учебна дисциплина или може да се 
внедри в контекста на цялата учебна програма като фон, върху който да се 
разполагат вече установени предметни области.

В темата на настоящия текст поставяме акцент върху уменията и 
начините за тяхното развиване. Допускаме, че това може да повдигне редица 
въпроси, свързани с противоречието относно употребите на понятията 
компетентност и умения, както и по отношение на взаимовръзките между 
тях. Общата европейска езикова рамка, с оглед на езиковото обучение, 
възприема дейностно-ориентирания подход за преподаване на чужд език 
и обособява компетентности и общи компетентности. Първите обхващат 
„съвкупност от знания, умения и отношения, които позволяват на индивида 
да извършва дейности” [1]. Общите компетентности „не са специфичните 
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за езика, а правят възможни дейностите ни от всякакво естество, 
включително и езикови” [1]. Очевидно е, че практиките по овладяването 
на езика не се мислят като изолирани и не са насочени едниствено към 
системата от лингвистични факти. Езиковото обучение е част от общия 
процес на овладяване на умения, необходими за пълноценното реализиране 
на личността. Съществуват различия в родноезиковото и чуждоезиковото 
обучение, но и при двете се поставя акцент върху овладяването на знания 
за езика, за културата и обществото, но и умения за разрешаване на 
проблеми и конфликти от различни житейски области. 

За целите на изследването приемаме компетентността, като 
способност за успешно реализиране на комплексни задачи, появили се 
в определен контекст. Разрешаването на проблемите включва активност 
на психосоциалните предпоставки. Така компетентността може да 
се осмисли като холистичен модел, който обхваща широк спектър от 
действия и включва когнитивни, афективни, волеви елементи, както и 
етични измерения на общуването, отнасящи се до свободата на избор 
(относно политически и обществени действия, информиран избор и др.). 
Разбирането за понятието компетентност не може да бъде затворено 
само в тесните рамки на когнитивното, а винаги се променя с оглед на 
осъвместяването на действията на човека и изскването на общуването и 
поведението в реален контекст. Натрупването и изграждането на умения 
в хода на живота, което обхваща формално (училищно) и неформално 
(извънучилищно) обучение променя равнището на компетентност.

От своя страна, обществената и гражданска, като една от седемте 
съставки на ключовите компетентности, въведени от Съвета на Европа 
и определени като ключови за успешното реализиране на гражданите, 
не може да бъде статична и овладявана единственото чрез формалното 
училищно образование. 

Гражданската компетентност е комплекс от натрупани познания и 
умения, получени в резултат от формалното и неформално образование, и 
осъвместява знания, умения, ценности, нагласи, подпомагащи участието 
на личността в обществения и политически живот. При оценяването 
на нейното равнището на гражданската компетентност на преден 
план се поставя разбирането и зачитането на правата на личността, 
толерантното отношение към другите, умението за успешно реализиране 
в професионалния и обществен живот.

Преподавателските методи, използвани за формиране и развиване на 
гражданската компетентност, са интерактивни, изискващи учене чрез 
участие. Най-често прилаганите са: работа по групи, мозъчна атака, 
ролеви игри, разказване на истории, участие в дебати, използване на аудио-
визуални средства. Всички те могат да се реализират чрез използването на 
интернет, като отправна точка за намиране на информация по различни 
проблеми. 

Екип от учени въвежда понятието „дигитално гражданство” [2], което 
пряко обвързват с възможността на училището да насочи използването 
на интернет ресурси за повишаването на гражданската компетентност на 
учениците. Според авторите „дигиталното гражданство е възможността да 
се участва в обществените процеси онлайн [2]. Създават се предпоставки, 
при които формалното училищно образование, разчитащо на традиционни 
методи на преподаване, формира теоретични постановки за ценности, 
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значими за гражданството – спазване на човешките права, познаване на 
институционалните законодателни текстове в местен и глобален аспект, 
същност на демократичните ценности и др. От друга страна, дигиталното 
гражданство създава предпоставки за реализиране на комуникативно-
прагматичните цели на обучението, като предлага възможност за 
прилагане на овладяното познание в контекст, извличащ информация от 
реални обществени и политически казуси. Дигиталният гражданин е този, 
„който използва интернет редовно и ефективно” [2], за да следи актуалните 
обществени и политически събития. Ролята на училищната институция се 
състои в това да формира такова отношение към използването на интернет, 
което не се обвързва единствено със социалните мрежи за комуникация, 
а предразполага учениците към използването на ресурсите с цел участие 
в обществените процеси и получаване на достатъчно информация, 
гарантираща възможността за информиран и свободен избор при заемането 
на конкретна позиция. В контекста на информационната епоха, когато 
ролята на медиите за формиране на общественото мнение непрекъснато 
се увеличава, все по-належаща става необходимостта от предпазването на 
личността от възможни стратегии, манипулиращи общественото мнение.

Предлагаме цикъл от дейности, които могат да се използват като 
похвати за овладяване на уменията за четене с разбиране, за извличане на 
съществена информация от текст, за участие в дебати, за защитаване на 
собствена позиция по актуален обществен проблем, за участие в дебати. 
Предложеният цикъл от упражнения може да се приложи в часовете по 
български език, ориентирани към изучаването на медийни текстове или в 
тези, чиято тематика е насочена към публичното изказване.

Процесът на работа се организира по следната схема – въвеждане 
в проблема (подготвителен етап), в който се предоставят основните 
фактологични данни, а учениците се насочват към събиране и анализ 
на данни от интернет пространството; етап на осмисляне на гледните 
точки – от интернет източници се избират медийни текстове, предлагащи 
алтернативни позиции по проблема, реализиране на дискусия, в която, 
посредством изготване на становище в малка група, учениците представят 
своите гледни точки по проблема.

Този подход осъвместява използването на интернет ресурсите с цел 
запознаване с актуално обществено събитие и изследване на възможните 
решения на възникналия казус.

В първия етап на работа е предложена кратка информационна бележка, 
която се отличава с неутралност и експресивност и предлага основни 
факти, свързани с проблема. Предложените въпроси към нея изискват 
проследяване на фактите в информационната бележка и запознаване с 
основните разглеждани понятия – Шенген, Шенгенско споразумение, 
Шенгенски договор и др. 

В следващия етап от процеса на учениците се запознават с две статии, 
които се отличават една от друга спрямо позициите, които заемат. Първата 
има информативна функция и се отличава с неутралност на изказа. В 
нея се представят доказателства и аргументите. Втората е по-скоро 
със саркастичен характер. Учениците, при сравняването на езика и на 
гледните точки в двата текста, се запознават с различни аргументативни 
и манипулативни езикови стратегии, получават информация за 
разнообразието в тълкуванията и прочитите по конкретен политически 
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проблем.  Тази част от работата може да се осмисли като процес на 
„загряване” за реализиране на дискусията.

Последната част от дейностите е ориентирана към провеждане на 
дискусия на тема „За и против влизането на България в Шенген”. От 
учениците се очаква да набележат основни тезиси, които да покрепят чрез 
факти и аргументи. Целта е организиране на дебат. Чрез работа по групи 
учениците развиват умения за общуване в малки групи като работа в екип, 
уважение и разбиране на чуждата гледна точка, постигане на консенсусно 
решение и др.

Организация на учебните часове, при която се създават предпоставки за 
изява на личността на ученика, улесняват неговото участие в обществения 
живот. Използването на интернет ресурси подпомага неформалното 
училищно образование и създава предпоставки за развиване на умения 
за живот.
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Резюме. IBO работи като неправителствена организация в 
сферата на образованието като предлага три висококачествени 
образователни програми за училища по целия свят. Ръководството 
на организацията се осъществява от Управителен борд,  а дейността 
на борда се координира от над 400 служители. Управлението на 
образователните програми и контрола по реализирането им се 
осъществява в по-голямата си част дистанционно. За всеки от 
предметите е изработен обширен набор от електронни материали.
Учебното съдържание и методиката на преподаване, критериите за 
оценяване, професионалното развитие на учителите и оценяването 
на самото училище са представени на сайта на организацията. 
Крайният успех на учениците се формира основно от външно 
оценяване, осъществявано от IBO като все повече е застъпен on-
line изпитния формат. В България IB програмата е застъпена вече 
над 10 години в няколко частни училища, които подготвят ученици, 
успешно продължаващи академичното си развитие в български и 
чужди университети. Използването на ИКТ е задължителен елемент 
в обучението по биология и другите експериментални науки.

Ключови думи: ИКТ, IB програма, биология 

Повече от 40 години IBO работи като неправителствена организация 
в сферата на образованието. Тя предлага три висококачествени 
образователни програми за училища по целия свят като подготвя младите 
хора за предизвикателства на глобализиращия се свят през 21ото столетие. 
В момента над 3160 частни и държавни училища в 140 страни са включени 
в тази организация и по трите предлагани програми се обучават над 911 
000 ученици [1].

Управлението на организацията се осъществява от Управителен борд, 
в който са представени  основните региони, участващи в организацията. 
Бордът се ръководи от генерален директор, а дейността на борда се 
координира от над 400 служители, работещи в офиси по целия свят. 
Организацията не е собственик или управител на нито едно училище. Тя 
работи като партньор с училищата по света като им предлага образователни 
програми на високо ниво със стриктни правила за оценяване.



Използване на ИКТ при преподаването на биология          431

Програма включва учебно съдържание и методика на преподаването, 
критерии за оценяване, професионално развитие на учителите, както 
и оторизиране и оценяване на самото училище. Трите предлагани 
програми обхващат период от предучилищното образование до пред-
университетското и могат да се изучават последователно или като отделни 
единици. Разработен е и профил на IB ученика, според който той трябва да 
бъде изследовател, мислещ, принципен, готов да поема риск, внимателен, 
жаден за знание, комуникативен, разкрепостен, уравновесен и отговорен.

Програмата за основно образование обхваща деца от 3 до 12 години 
като се фокусира върху развитието на детето като откривател, както в 
класната стая, така и в заобикалящия го свят.

В програмата за средно образование се включват ученици от 11 до 16 
години и в нея се предлага разнообразие от академични предизвикателства, 
които позволяват на учениците да разберат връзките между традиционните 
предмети и заобикалящия ги свят и да се превърнат в критични и отговорни 
мислещи хора.

Третата програма е предназначена за 16-19 годишните ученици, които 
искат да получат диплома за зрелост и да продължат образованите си 
във висшите училища. Тя е добре балансирана и подходящо академично 
структурирана и завършва със зрелостни изпити, които подготвят 
учениците за успешно представяне в университетите и по-нататък в 
живота. В България 5 училища предлагат програмата и то само в третата 
й степен. Всички те са частни: ЧХЕГ „Проф. В. Златарски”, Американски 
колеж „Аркус” – Велико Търново, Американски колеж – София, Англо-
Американско училище – София и „Меридиан 22” [2]. Първото училище 
в България е ЧЕХГ „Проф. д-р В. Златарски”, която внедрява програмата 
през  2003. В нашия регион програмата е по-застъпена в Гърция и Турция 
със съответно 12 и 28 училища, всичките частни. В Гърция програмата 
за първи път е приложена през  1976 г. В съседните Румъния и Сърбия  
има по 3 IB училища като в Румъния едното е държавно. В Македония 
програмата се прилага от 1996 в едно държавно и 1 частно училище [2].
Принципът на обучение в третото ниво на IB програмата се основава 
на т. нар. шестоъгълник, в ъглите на който са представени основните 
изучавани предмети, обединени от дипломна работа (Extended Essay), 
теория на познанието (ТОК) и извънкласна дейност (CAS). Предметите в 
програмата са разделени в 6 групи:
1 група – Първи език (за повечето ученици това е майчиния език). Първият 

език се изучава на ниво литература;
2 група – Втори (чужд) език. Вторият език се изучава като разговорен и 

писмен, в зависимост от избраното от учениците ниво;
3 група – Хора и общества. Тук се включват предметите Бизнес и 

мениджмънт, Икономика, География, Глобална политика, 
История;

4 група – Експериментални науки. В тази група са включени предметите 
Физика, Химия, Биология, Технологичен дизайн;

5 група – Математика и компютърни науки;
6 група – Изкуство (Фиг. 1).
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Фиг. 1. Схематично представяне на предметите в IB програмата, обединени от дипломната 
работа, теория на познанието и извънкласната дейност

В курса по експериментални науки (физика, химия, биология, 
технологичен дизайн) създателите му, съобразявайки се с основните 
документи на IB програмата си поставят следните цели:

Да се осигури възможност за осъществяване на научно изследване 1. 
от страна на учениците в един глобален контекст, което да стимулира 
техният познавателен интерес.
Да осигури на учениците знания, методи и техники, които са 2. 
характерни за науката и технологиите.
Да даде възможност на учениците да прилагат тези тези 3. 
знания, методи и техники, с които се характеризират науката и 
технологиите.
Да развият у учениците възможност за анализ, оценка и синтез на 4. 
научната информация.
Да възпитат у учениците необходимост от ефективно сътрудничество 5. 
и комуникация по време на научната дейност.
Да развият в учениците експериментални и изследователски 6. 
умения.
Да развиват и прилагат информационните и комуникационни 7. 
технологии (ИКТ) в науката.
Да изградят в учениците морален, етичен, икономически и 8. 
екологичен подход при използването на науката и технологиите.
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Да се изгради умение за оценка на възможностите и ограниченията, 9. 
свързани с науката и учените.
Да се насърчи у учениците разбирането за взаимовръзките между 10. 
научните дисциплини и естеството на научния метод [3].

При обучението по предметите от 4 и 5 група, както и повечето предмети 
от 3 група се изисква използването на ИКТ. Те са включени в специални 
упражнения в учебниците, както и в т.нар. „Вътрешно оценяване”. 
Предметите от 4 група имат като задължителен компонент от общата крайна 
оценка т. нар. „Вътрешно оценяване”, което се основава върху определен 
брой часове извършена лабораторна (практическа) работа.  В курса 
по биология се предвиждат 40 часа лабораторна работа в стандартното 
ниво и 60 часа лабораторна работа във високото ниво. В тези часове се 
включват задължително 10 часа за изработване на интердисциплинарен 
групов  проект по идея на самите ученици, където трябва да има застъпени 
минимум два предмета от група 4. Изискване е по време на обучението си 
учениците да се запознаят със следните аспекти на ИКТ, които основно 
се изпълняват в лабораторните занятия и интердисциплинарния групов 
проект:

Data logging – събиране на данни чрез сензори, свързани 1. 
посредством съответен софтуер към компютър или електронен 
калкулатор    (Vernier или PASCO probe system);
Spreadsheets – електронни таблици, генерирани от софтуер за 2. 
изчисляване на проценти, средно аритметично, стандартно 
отклонение, критерий на Стюдънт и др. Най-често за направата 
на електронните таблици се използва програмата Excel  или 
електронни калкулатори от типа Ti-84;
Graph plotting – използване на компютърни програми (Excel) за 3. 
създаване на графики;
Simulations – чрез анимации от интернет, които позволяват да се 4. 
генерират хипотези да се събират данни и те да бъдат обработени. 
Симулациите позволяват да се направят заключения и предложения 
за оценка и подобряване на експеримента;
Databases – организирано събиране на данни (качествени – от статии 5. 
или изображения, или количествени – цифрова информация). 
Цифровите данни се съхраняват върху електронни таблици, но 
докато за нуждите на вътрешното оценяване ел. таблици трябва да 
са направени от самите ученици, при базите данни те се използват 
наготово, за да бъдат интерпретирани от учениците [3, 4].

Според Potyrala [5] приложението на ИКТ в биологията се налага по 
ред причини. Преди всичко изобилието на информация изисква тя да 
бъде подредена, а от друга страна тази дидактическа трансформация се 
осъществява чрез редукция, реорганизация и реконструкция на учебното 
съдържание чрез изграждането на нови познавателни структури. Тъй като 
обучението изисква изграждането на знания, умения и компетентности, 
в IB програмата ИКТ се използват основно за изграждането на умения 
и компетентности по отношение на обработка и анализ на данни и 
процеси.

Тъй като основната документация и учебни програми се обновяват 
на всеки пет години, от 2009 година е валидна нова програма за 
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експерименталните науки, в която приложението на ИКТ е задължително 
[3]. До този момент приложението на ИКТ в лабораторните занятия беше 
препоръчително, а отделни елементи от него бяха застъпени в уроците. За 
биологията това бяха основно събирането и статистическата обработката 
на данни чрез електронни калкулатори (или компютри) в раздел „Екология 
и опазване на околната среда”. В новата програма работата с електронни 
таблици е застъпена в няколко раздела [3]. Специално внимание е 
обърнато на направата на PowerPoint презентации. Присъствието на ИКТ 
в лабораторните занятия задължително се отбелязва на т. нар. лични 
формуляри за извършена лабораторна работа (PSOW 4). В лабораторната 
работа учителите са длъжни да оценяват учениците по 5 основни 
критерия, като оценките от 3 от тях се преразглеждат от независим 
проверител. Критериите са: дизайн на лабораторен експеримент, събиране 
и обработка на данни от лабораторен експеримент и изводи и оценка на 
експеримента. Тези три критерия се преоценяват (модерират)  от външен 
оценител. Другите два критерия, а именно персонални качества и работа 
в лабораторията се оценяват само от учителя. Особен акцент се поставя 
на използването на ИКТ в упражненията, в които се оценяват първите три 
критерия. Не е задължително изискване все пак ИКТ да присъстват в тези 
упражнения, но досегашния опит показва, че учениците много по-лесно 
се справят с такъв тип експерименти и като цяло оценката им по-висока.
Общата оценка по биология се формира от три теста, положени в края на 
втората година и оценката от „Вътрешното оценяване”, която представлява 
20% от общата оценка. Така  ИКТ неотменно присъстват при формирането 
на оценката по биология и останалите предмети от Група 4, което ги 
поставя на едно значително място  в обучението в IB програмата.

В доклада за резултатите от сесията през м. май 2010 се отчита, че 
повечето от училищата са покрили необходимите критерии по въвеждането 
на ИКТ в обучението по биология. Чертаенето на графики с компютърен 
софтуер се оказва най-лесната и разпространена дейност почти във всички 
IB училища. Сред по-слабите по-успех ученици по-често се срещат 
т.нар. стълбовидни графики (bar charts), а направата и коментирането 
на линейните графики се оказва доста по-трудно. Основен проблем се 
явява означаването на кривите при чертаенето на линейните графики като 
честа грешка е да се бъркат сериите от проби с независимите и зависими 
променливи. При електронните таблици често се забравя центрирането на 
числата, отбелязването на десетичните знаци, надписите на съответните 
колони. Като цяло от всички варианти на ИКТ най-често в упражненията 
липсват компютърните симулации и обработката на бази данни [6]. В 
първия случай това се дължи на факта, че при компютърните симулации 
не се оценяват критериите, включени за преоценяване (модериране) 
на компонента „Вътрешно оценяване” и в много случаи учителите 
умишлено ги пропускат от списъка с упражнения, макар че симулациите 
са едно от най-лесните и обичани от учениците упражнения. Що се 
отнася до обработката на бази данни, там трудностите се явяват преди 
всичко поради фактора време. Упражненията с обработка на бази данни 
изискват повече съсредоточаване и време от страна на учениците, които 
в повечето случаи те не са склонни да отделят. Личният ни опит показва, 
че обикновено, когато се налага да работят върху такъв тип упражнения, 
учениците не ги изпълняват и молят за смяна на този вид упражнение 
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с нещо, отнемащо по-малко времеви ресурс. В случая с учениците от 
гимназия „Проф. В. Златарски” това е разбираемо, тъй като те трябва да 
изпълняват изискванията на две учебни програми, тази на МОН и тази 
на IBO. Огромното натоварване и големия брой задачи, които изпълняват 
по различните предмети от двете програми силно ги натоварва и те 
предпочитат задания, отнемащи по-малко време. Учениците много лесно 
се справят със събирането и обработката на данни с data logger, работят без 
проблеми с електронни таблици и електронни графики. Посочените, обаче 
в доклада на IBO често срещани недостатъци се отнасят и за голямата 
част от учениците и на ЧЕХГ „Проф. В. Златарски”. Въпреки това, ако 
се сравнят крайните резултати от оценките от вътрешното оценяване и 
общия им успех по биология в последните няколко години, представени 
в таблица 1 ще се види, че след въвеждането на по-големи изисквания 
спрямо приложението на ИКТ, крайните резултати значително са се 
подобрили.

Таблица 1. Резултати от успеха по биология  от компонента „Вътрешно оценяване” 
и общия успех по биология на учениците от ЧЕХГ „Проф. В. Златарски”

Випуск Среден успех от компонента 
„Вътрешно оценяване”

Среден  успех 
по биология

2005 2.72 3.37
2006 3.17 3.23
2007 3.43 4.14
2009 4.90 4.09

Показаните резултати далеч не са най-представителните, но те отразяват 
наблюдения от пряката работа на учителите по биология в гимназия  
„Проф. В. Златарски”. За да се демонстрира по-добре ролята на ИКТ при 
работата на учениците в секция експериментални науки е необходимо 
да се сравнят данни от повече години, както и да се сравнят тези данни 
с резултатите по физика в гимназията. Добре би било да се представят 
данни и от други IB училища в страната и чужбина. Разбира се, това може 
да е обект на една бъдещо по-задълбочено изследване.

Използвам възможността да изкажа благодарност на колегата 
си Любов Домбева, за ползотворната работа, която осъществяваме 
съвместно в курса по биология в ЧЕХГ „Проф. В. Златарски”. Огромна 
благодарност  и на директора на гимназията г-жа Цветана Кардашева, 
която всеотдайно работи за внедряването на новостите в образованието 
в нейното училище. Благодаря и на координатора на програмата д-р Рая 
Панчева за предоставената ми информация за настоящия доклад както и 
за съдействието, което ми се оказва в работата ми в гимназия „Проф. д-р 
В. Златарски”.  
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Abstract. The use of Information and Communication Technologies in 
almost all areas of human activity is nowadays a fact. Development in most 
countries is related to and depends on its various modern applications. 
In line with such requirements an ambitious and revolutionary new 
Interdisciplinary Unified Framework Studies Program was introduced 
in 2003 in Greek Education. Its key elements include 
• Holistic approach of Knowledge
• Interdisciplinary relationships between subjects
• Experiential, proactive and interactive learning
• Use of multiple media and technologies
The present article is an attempt to depict the effectiveness of the 
Framework Studies Program since its establishment in public and private 
schools as well as teachers and students attitudes towards it.

Keywords: information and communication technology, interdisciplinary 
unified framework studies program, teachers and students attitudes

1  Introduction

The rapid scientific and technological development has led modern society into 
the adoption of a new direction related to organization and information man-
agement. Ongoing discoveries and innovations in various fields result in the 
continuous revision of knowledge, thus forcing both individuals and communi-
ties to develop practices of lifelong learning.

The key role of education in such multimodal and diverse contexts is to 
enable people to acquire the appropriate social and critical skills to explore, 
exploit and manage the new knowledge. In line with such requirements an 
ambitious and revolutionary new Interdisciplinary Unified Framework Stud-
ies Program was introduced in 2003 in Greek Education. We will focus on the 
following  issues:
* The paper is developed with the partial financial support of ESF, project № BG051PO001-3.3.04/52.
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What are the general scope and the characteristics of this program?• 
What is the role of Information and Communication Technologies in • 
the program?
Having been introduced to Greek schools for some years now, has it • 
proved to be effective? To what extend?
What was the impact of the Program on pupils and teachers?• 

The aim of this article is to discuss and try to answer the above questions. It 
highlights the advantages and disadvantages of this approach and it examines 
the results obtained so far.

2  Some Historical Facts

“Interdisciplinary” has been initially introduced as a concept by the classical 
Greek philosopher Plato [428/427 BC– 348/347 BC]. Its definition refers to the 
involvement of two or more academic disciplines that are usually considered 
distinct. For many years the separation of education in individual subjects was 
taken for granted. In traditional school, school knowledge derived from scien-
tific knowledge. During the last century a progressive movement dominated by 
the J. Dewey proposed that experiential learning and the combination of knowl-
edge and experience leads to meaningful cognition. Along with W. Kilpatrick 
they introduced an integrated curriculum which, however, lacked scientific jus-
tification and accepted criticism. Piaget supported Dewey’s action-based learn-
ing and the traditional way of teaching was in dispute [1]. Pedagogy started fo-
cusing on experiential, holistic and collaborative knowledge approaches. Such 
an approach, in its most innovative and refined form, is the new Interdisciplin-
ary Unified Framework Studies Program.                           .

3  The new Interdisciplinary Unified Framework Studies
    Program [D. E. P. P. S.]

Influenced by the Piaget theorie, cognitive psychology and constructivism, 
DEPPS is a modern and flexible program, an organized system of work outlin-
ing general educational goals and the procedures to achieve them. It preserves 
the independence and autonomy of taught subjects while attempting to interlink 
and internally unify knowledge within and between levels of education. Science 
boundaries are eliminated in order for a complete, multifaceted and utilitarian 
cognitive development to be acquired. Its main characteristics are:

Learning through discovery and personal experiences.• 
Experimentation and problem solving skills.• 
Flexibility so as to be in line with the technological and scientific devel-• 
opment as   well as adjust to the diverse abilities of each student.
Developing students’ critical thinking, collaborating efforts and deci-• 
sion making skills.
Correlating science and art with everyday life.• 
Lifelong learning and metacognitive skills.• 
Holistic and interdisciplinary approach of knowledge.• 
Creation of a stimulating and motivating environment.• 
Transforming learning into an enjoyable process and cultivating a cli-• 
mate of acceptance, encouragement and error reconciliation. 
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Learner centered pedagogy.• 
Adoption of humanistic values and attitudes that will make students • 
competent and active members of the society.

Setting such ambitious goals raises various concerns and questions. How 
could all these be feasible regarding the restricted classroom space and time 
limitations?

The solution comes from the key element of the Program, the use of media 
and technologies. School activities must be based on the principle of active 
learning and the “discovery” of knowledge by students. In this way, they are 
highly motivated and both learning and recreational goals are accomplished. 

Teachers are expected to select the appropriate instructional activities that 
make use of new technologies and turn teaching into a beneficial and interest-
ing procedure [DEPSS, ΦΕΚ 303/2003]. For many students seeing or listening 
is not enough for learning. They need to experience knowledge. Multimedia 
technology combining image and sound (slides, videos, projectors, software 
educational kits, computers and simulators) offers a unique opportunity for stu-
dents to reach complex information in a variety of combinations and possibili-
ties. Donna Walker Tileston in her book illustrates what every teacher having 
used technologies in class already knows: “Technology makes the whole world 
available and is never limited by classroom walls. It provides equal opportuni-
ties and access to knowledge for everyone” [2]. Example of School Project 
Based on D. E. P. P. S. and the use of ICT you can see on figure 1 and table 1.

Fig. 1. Example of School Project Based on D.E.P.P.S. and the use of ICT.

4  Teachers and Students Attitudes

D.E.P.P.S., having been established in Greek schools for some years now, has 
reflected a significantly clear picture of its effectiveness. Teachers report mixed 
progress. The majority immediately welcomed and embodied the new program 
to educational practice. They claimed to have reached high levels of quality 
teaching, student motivation, behavior management and knowledge achieve-
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Table 1

Еducational  goals Example Activities Areas of knowledge

Cooperation

Writing and composing 
skills

Communication and social 
skills

Creativity

Learning historical facts

Expressing through art

Awareness of human 
rights

Issues of equality

Compare and contrast 
skills

Critical thinking

Calculating skills

Real life skills

Digital literacy

Problem solving and deci-
sion making skills

Adopt healthy lifestyle

Write an ancient imaginary story in 
groups, type it and print it to create a 
book.
Write and send an e-mail to a historian 
to ask for information and invite him to 
attend a lesson.
Watch a performance of an ancient 
tragedy.
Prepare and role play an ancient myth, re-
cord it and show to the rest of the classes. 
Compare the characteristics of the ancient 
system of government with the modern 
one. Search the internet for systems in 
other countries and compare.
Visit sites of global organization defending 
human rights.
Use computers to design a poster illus-
trating human rights.
Connect online with a class from another 
school and play digital games about 
ancient civilizations.
Build virtual ancient cities.
See what monuments looked like in 
ancient times through virtual reality.
Find out about Olympic Games in ancient 
Greece and organize a sports event.
Discover ancient professions that no 
longer exist using CD-ROMs.
Create ancient pots and with clay.
Search the internet for images of ancient 
coins and compare with modern coins 
in various countries. Communicate with 
students from other countries and talk 
about it.

Linguistics

Arts

History

Politics

Arts

Mathematics

Architecture

Gymnastics

Biology

ment. On the other hand, there are those who did not manage to incorporate 
DEPPS and ICT in the curriculum. Which might be the reasons?

The truth is Greek schools are not characterized by homogeneity in infra-
structures or human resources. There are teachers offering high quality educa-
tion without the appropriate technical support and under diverse conditions. 
There are others unwilling or unable to make full use of a technically excellent 
and ICT encouraging school environment. There are schools using interactive 
white boards while for others having a CD player is considered luxury. There is 
no single student, though, having experienced an interdisciplinary ICT-assisted 
pedagogical approach, that has not reflected or reported its positive impact.

5  Conclusions

Even the most promising and well-designed curriculums may fail to contribute 
to education positively. Training teachers and providing them with technical 
support is not enough, especially if their role has to change dramatically within 
a short period of time. Most Greek teachers nowadays are electronically illit-
erate and are still using traditional pedagogical approaches. Even if there are 
plenty of software recourses available, how could these teachers possibly ac-
cess and use them? How could teachers direct the future evolution of education-
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al technology if even those who graduated after the establishment of D.E.P.P.S. 
had never heard of it? Before teaching students, teachers have to teach them-
selves and acknowledge the fact that using ICT in education will benefit them 
as well. Technologies can help teachers not only plan, organize, and evaluate 
their lesson easily and rapidly but also learn new things and enjoy themselves. 
Why struggle to find a way to use technology effectively when all answers are 
given by students themselves? Having incorporated technology in their every-
day lives they need to develop the same critical analysis skills on Google apps 
and commercial websites as they do in science classes. They need to learn how 
to keep themselves safe in a chat room as when crossing the street [3].

Such considerations already exist and there will probably appear more in the 
future. Much real world research is still to be done in regard to ICT-based cur-
riculums and programs [4]. What is beyond doubt is that education and technol-
ogy are becoming more and more interdependent and that the ‘future’ evolution 
of educational technology is more present than ever.
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Abstract. The question concerning “ICT” in education is considered 
from the perspective of The Technicity Thesis, fully outlined here 
for the first time. This is related to the characteristics of the primary 
school child, who is undergoing a rapid process of prefrontal maturation 
and connection in the affective, social and cognitive domains. The 
curriculum in primary school, technological to the core, is considered 
from the viewpoint of language as a window on thought; and current 
method found wanting, notably in numeracy. Transition from the lithic 
toTuring medium is the proposed remedy. Some of the conditions under 
which medium transition might successfully begin in primary school are 
considered.

Keywords: brain evolution, “ICT”, technicity, speech, primary school, 
method

1  Introduction

Words reflect thought. We are careful how we use them. The acronym “ICT” 
is usefully imprecise. It purports to denote computer technology, although it 
equally connotes pen and paper. It is well crafted to spin attention away from 
the politically problematical properties of computers. This permits us to talk 
about “integrating” ICT into an essentially unchanged education system. De-
livery methods may change but teaching method will not. The stored program 
digital computer at the heart of “ICT” is the problem. It transforms informa-
tion communication technology from a lithic1 medium of record and passive 
communication channel into an active one. The Turing machine, conceptual or 
practical, can read, write and do arithmetic: the “curriculum 1” [1] of primary 
school. The “basics” are not more basic. To claim that it is possible to integrate 
the new and old media is political spin: Transition is necessary. As a first step, I 
offer a terminological replacement: “Turing Medium”. But, verbal gymnastics 
do not resolve conceptual problems. “Calculators rot children’s brains!” was 
the cry. Literacy and numeracy have no place for the computer, was the institu-
tional response [2]. The Technicity Thesis, which I have developed and outline 
here, is my counter to this calumny. Theory reconstructed, I make suggestions, 
using Bulgarian experience, about the process of transition in the primary phase 
of school: how teaching method might be re-engineered to a better fit to the Tur-
ing medium. The Technicity Thesis is stated immediately.  Evidence in support 
of it and certain consequences of it follow.
1 Stone-like: indicating an inactive medium which must be interpreted mentally. My use was inspired 
by the Biblical “tablets of stone” (probably baked clay cuneiform tablets) of Moses.



          443The Technicity Thesis: De-re-constructing “Integrating ICT into Education”         443

2   The Technicity Thesis

The evolutionary transition to the human occurred when prefrontal connection 
to phyletic information in primary sensory cortex was established. Information 
on: line, primary colour, etc. became available for appreciation and creative 
construction. Over generations, with education, this made the development of 
technology possible.

3  Technicity

For a number of years I have explored the question of our technological ca-
pability.  Surprised to discover that language is considered to be humanity’s 
crowning cognitive capability and that there is no psychology of technology, 
I set out to challenge the former and try to provide a foundation for the latter 
– a science of construction. In this endeavour I took Heidegger’s [3] notion of 
‘technicity’ (the essence of technology) as a starting point and approached the 
question from a neo-Darwinian perspective.  My ongoing research has been 
reported to EuroLogo/Constructionism [4, 5, 6, 8] and other conferences in-
cluding SIMPAR [7, 9]. Below is a summary.

3.1  Speech 

I agree with the increasingly accepted view [10] that speech is a biological ad-
aptation that evolved over the whole of human evolutionary history. I find the 
proposition that speech evolved to facilitate communication in an increasingly 
complex social milieu [11] to be compelling. The most telling argument is that 
the properties of speech are well evolved to maintain a reciprocally altruistic 
lifestyle in an evolutionary stable state [12][13]. With this development comes 
theory of mind (ToM), and awareness of self and others (intentionality) [14]. 
The work of Bloom with infants [15] suggests that speech expresses to others 
what is in mind but not supportable from context. I.e. speech lets us commu-
nicate things not present, past events and future possibilities. This complex 
of capabilities is prerequisite for the emergence of a capacity for technology 
because it permits the formulation of communal plans and the trading of skills 
and products as well as primary resources within the community.

Thought. It is most unfortunate that the Russian word речъ in the title of 
Vigotsky’s classic work [16] was translated as ‘language’ (Russian язык) when 
Vigotsky’s usage is ‘speech’ in English, with all its connotations. The idea that 
‘internalized speech’ may be equated with thought is under increasing chal-
lenge. That we can have a conversation with ourselves as well as others is 
not in doubt. But this capability develops along with ToM. Given the role of 
the prefrontal cortex (below) in creating “the future from the past,” the speech 
memory is as accessible for recombination as any other memory. I find my-
self in agreement with Pinker [17] when he argues that speech is a window on 
thought, albeit one that requires alienation2 to see through it.

 

2 I use this word in the sense of Verfremdungseffekt used by Bertolt Brecht..
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3.2  Prefrontal cortex

Human evolution is brain-based. A bigger brain means more processing capa-
city with greater differentiation and connectivity [18]. Modern humans share 
with Neanderthals proportionately the largest prefrontal cortex ever evolved. 
The chimpanzee neocortex is about 17% prefrontal, the human 29%. The role 
of prefrontal cortex is executive: It organizes actions in the time domain, pro-
vides working memory, preparatory set, inhibitory attention; it actively acquires 
further executive memory and is “for the organization of behavior, reasoning 
and language.” [19]. It is massively reciprocally connected to older parts of the 
brain and to the neocortex (fig.1).

Fig. 1. Schematic of the major relationships of the prefrontal cortex to older parts of the brain.

Beautiful ideas.  Prefrontal cortex has two major divisions: orbitomedial and 
lateral. They are highly interconnected. The former is earlier in evolutionary 
origin; matures by the end of the first decade of life and connects mostly to 
the limbic system where it modifies affect. It is essential for inhibitory control, 
motivation and execution of plans [20]. The lateral convexity is more recent; 
matures later, into the third decade of life, and is cognitive in nature. It connects 
mostly to neocortex, sensory and motor. The interaction between the two gives 
us the feeling that an idea or an artifact has beauty.

Phyletic Information. The main sources of information with which prefron-
tal cortex can construct are the memory circuits of the neocotex. Information 
that is constructed by prefrontal activity is then laid down as new or modified 
memory by the reciprocal connection. However, immanent in the nervous sys-
tem structure is the evolutionary memory of the evolved function of neurons. 
This phyletic (species) information may be accessed if there is an appropriate 
connection. Such information can be found in primary sensory cortex (dotted 
in fig.1). Hubel [21] located ‘feature detector’ neurons that react to specific 
elements of sensation. These elements include: pitch; lines of a specific length 
and/or angle; motion in a specific direction; the primary color pairs red/green, 
yellow/blue, dark/light. A neuron that detects a horizontal line will not react to 
a vertical line and only weakly to an oblique line, for which there are other neu-
rons. Prefrontal access would make such data available constructional activity.

Clockwork. It is usually helpful to be able to suggest a mechanism by which 
an evolutionary change can occur. In the case of the Technicity Thesis this is es-
sential. The brain is a highly complex organ and genetic mutations affecting it are 
usually disastrous. For the change I propose it would be useful to if nothing really 
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happened. Bruner [22] compared Neanderthal and modern human cranial endo-
casts and showed that modern brains are more globular than the primate norm; 
possibly the accidental result of a change in diet, leading to a flatter face and less 
cranial musculature. This brought prefrontal cortex nearer primary sensory cor-
tex. Neurons that do not connect in the brain wiring process die. Accidental con-
nection from ‘going the old distance’ is feasible. Such connections could make 
humans cognitively and affectively aware, for the first time in evolution [23], of 
abstract colours, line, tone, etc.

 

3.3  The Evidence
  

The early signs of modern human behaviour: points, geometric microliths, 
component built tools, and  use of colour support the notion that the evolution-
ary change in us, relative to all other hominines, was the connection of (lateral) 
prefrontal cortex to sources of phyletic information in primary sensory cortex. 

Early childhood educational toys embody the elemental information to be 
found in auditory and visual primary sensory cortex (fig.2).

Fig. 2. Examples of early childhood educational materiel illustrating their elemental character.

Perhaps more tellingly, children’s drawing, a feverish activity that begins 
after speech has developed, is composed of the elemental features of line and 
color. Comparison of a child ‘tadpole’ drawing with a sketch by an engineer 
suggests a closer relationship to technology and geometry than to artistic rep-
resentation (fig.3).

Fig. 3. Common geometric features in a child’s ‘tadpole’ drawing and an engineer’s sketch.

A final example is a simple experiment with a square (fig.4): 
Take a square in the orientation on the left and ask a subject to name it. The 

answer will be “square”. Now show it in the orientation on the right. The word 
“diamond”, hit her to unthinkable, will come to mind.

Fig. 4. The square/diamond, which gives insight into the relationship of technicity to speech.
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The square/diamond effect relates directly to the behavior of feature detector 
neurons. The shape triggers completely disjoint horizontal and vertical detec-
tor neurons. On rotation, their response fades and that of 45 degree oblique 
neurons strengthens. At a full one eighth turn the response from the latter is 
at its strongest and a different shape perceived (named as diamond). It takes a 
significant cognitive effort, as mathematics teachers know, to perceive the two 
forms as identical. 

This experiment nicely reveals both the source of our capacity for technol-
ogy and use of that capacity to construct a public entity that is open to inspec-
tion. It also neatly encapsulates the relationship between speech and technicity: 
speech opens a window onto our cognitive processes and can sometimes inad-
vertently communicate them. 

Cognition. Taken with human technological and cultural trajectory since 
speciation, these illustrations tend to confirm the Technicity Thesis. They sug-
gest that technicity rather than language may crown our cognition. In the light 
of prefrontal development in primary school, this has implications for our per-
ception of this phase of education.

4  With education

Children arrive in primary school (at the age of five or six) with their language 
system virtually complete. Technicity development is just beginning. Technical 
capability is at the heart of education for a species dependent on technology. 
Language and culture can be learned through day to day interaction in the com-
munity; and may well have been so for the Neanderthals. For technology to 
progress, and not to regress, a reliable generational learning system is needed. 
In less complex societies this is achieved by master-apprenticeship. In modern 
society the primary school provides its foundation.

4.1  Primary school

The years from six to ten see the most rapid growth in prefrontal cortex connec-
tivity. Orbitomedial (affective) prefrontal cortex is mostly mature by the end of 
this phase. The most rapid growth in connectivity of lateral (cognitive) convex-
ity also occurs in this period, though it will continue throughout all phases of 
education. It is essential that curriculum and teaching method are in tune with 
these neurological processes. Historically, this has not been a major concern of 
institutional education, particularly that provided by governments. Their tradi-
tional concern, for six millennia [24], has been to inculcate the perceived basic 
skills for learning: literacy and numeracy.

Cambridge Primary Review. In 2010 the results of the most wide ranging 
review of primary education in England ever undertaken [1] were published. 
Alexander, in the Vigotskian tradition, gave talking and social development an 
appropriate pivotal role. He had a significant conceptual problem with com-
puter technology (ICT), which he included in his Language domain, because of 
concern about the Internet. Alexander’s conceptions of both language and tech-
nology, widely held in academic circles, are not consistent with the Technicity 
Thesis. Let us try to understand how this is so. 
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Primary schoolchildren. Consider the Neanderthal: their language and in-
tellect were similar to ours. Hunter-gatherers with a fission-fusion life-style, 
they could teach children verbally and demonstratively. Lacking technicity, any 
capacity to make and interpret meaningful marks would be absent. Primary-
school children do draw [25, 26, 27] and accompany it with dialogue [28], as is 
evident on every classroom wall.

Educational media. For human education there have been two: verbal (bio-
logical) and lithic (technological). They run parallel because they are poorly 
interconnected in the brain. (Technicity evolved after language.) This is seen 
in the verbal / non-verbal intelligences of psychometrics; and, famously, in the 
Galenic gaffe: for two centuries Leonardo’s anatomically correct drawings co-
existed with Galen’s erroneous medical text, the Neanderthal inside us ensuring 
that the conflict was unperceived. A similar situation is holds today in primary-
school mathematics and literacy teaching.

Through the language window. For the human, integer counting is unnatural. 
We find it easier to say “less” than “fewer” and name things rather than num-
ber them. When we do develop language of number, it similarly reveals the 
mental processes we use. We count up to nine and then mentally collapse all 
into a higher level unit on the count of ten, (cf. Archimedes’ Sand Reckoner), 
in accord with the “Magic number 7±2” [29]. Modern Hindu-Arabic numeral 
technology matches this mental process, hence the flowering of mathematics 
after its adoption. Physical counting technology is at odds with it, however. 
The ten-bead counting frame turns the smooth mental carry into a clumsy and 
complex manipulation. The widely used “hundred square” is quite bizarre: it 
places the decade numerals at the end rather than the beginning of the rows; 
and Dienes blocks are ever larger lumps, not a conceptually higher unit. It is of 
little surprise that children find carrying difficult: mathematics educators have 
failed to look through the window of language, seeing only the surface. Prefer-
ring tradition, they condemn the calculator, which smoothly carries in concert 
with the brain.

There is a related problem in reading, for which space does not permit dis-
cussion.

5  Medium transition

I hope that it is now clear that the computer demands a transition in education at 
the primary level. It cannot be integrated, though it can be fitted in [30]. Transi-
tion from a lithic to a Turing medium entails transformation in teaching method. 
Few in primary education have the necessary complex of skills to catalyze this 
process. Some who do are Bulgarian. The ‘free elective national curriculum’ for 
working with computers [30, 31, 32] has the necessary qualities; and teacher 
training has been undertaken on it. Not only does it demand that children pro-
duce a product, a constructed public entity open to inspection [33], but it does 
so within the normal curriculum framework. Unfortunately, as it is not a part of 
the core of education, implementation is varied in quality and unsystematic. To 
be effective it needs to be obligatory, two school hours a week, from first grade, 
preferably zero class. It will require training and inspection. 

Current method in the basics is confusing and transition is essential for the 
health of children’s growing minds. It is now time to accept the computer’s      
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capacity to read, write and do arithmetic without prejudice and transform 
method accordingly. Time required for “curriculum 1” should diminish; con-
sequently “curriculum 2” may be fully implemented. Considerable long term 
classroom research and development will be needed. It is unlikely that extant 
institutions will have the necessary expertise for this. The medical model of 
practitioner-consultant may offer a way forward.

Considerable academic research will be required to clarify the roles of lan-
guage and technicity in the primary years. There is clearly much work in re-
thinking the role of discourse in the classroom and on how to use language as 
a window on thought.

6  Concluding Remarks

The Technicity Thesis provides a missing piece in the jigsaw of our knowledge 
of humanity. It illuminates nature of education and highlights the inhibiting 
factor in the transformation of education by medium transition from lithic to 
Turing. Coupled with knowledge of neurological development in the critical 
primary school years, scientific understanding of our capacity for technology 
will make possible a post-philosophical foundation for a constructional peda-
gogy. On this foundation the process of transition in primary school teaching 
method can begin: to the significant benefit of children.
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Резюме. Целите на разработката са проучване на нивото на 
използване на информационни и комуникационни технологии в 
обучителния процес в колежа и готовността на преподавателите да 
използват система за управление на електронно учебно съдържание, 
както и анализ на обратната връзка от преподавателите за проведен 
кратък курс за работа с Moodle. Представени са резултати от 
проведената анкета. Направени са изводи за предпоставките, 
пречките и приложимостта на електронното обучение в контекста 
на медицинското образование в медицински колеж.

Ключови думи: медицински колеж, електронно обучение, Moodle, 
обучителен курс 

1  Въведение

Съвременните тенденции в развитието на образователния процес ни 
изправят пред предизвикателството да насочим внимание и усилия към 
посрещане на новите образователни потребности на студентите чрез 
ефективно използване на съвременните информационни технологии. 
Въпреки присъщия консерватизъм на медицинското образование 
изследвания показват нарастващ интерес към въвеждане на електронни и 
дистанционни форми на обучение по медицински специалности и засилена 
успеваемост на студентите, обучавани традиционно и електронно [1]. 
През последните няколко години Медицинския колеж – Пловдив, натрупа 
известен опит в създаването на електронни учебни ресурси чрез работа 
по международни проекти, свързани с електронно обучение [2, 3] и чрез 
научно-практически изследвания в тази област. В разработката авторите 
си поставят следните цели:

Проучване на нивото на използване на информационни и 1. кому-
никационни технологии /ИКТ/ в обучителния процес в колежа и 
готовността на преподавателите да използват система за управление 
на електронно учебно съдържание;
Анализ на обратната връзка от преподавателите за проведен кратък 2. 
курс за работа с Moodle.
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Курсът „Работа в система за е-обучение Moodle” се проведе в рамките 
на 15 часа с 20 преподаватели, разделени в две групи по 10 човека. Проведе 
се като продължение на предишни обучения за работа с Word, PowerPoint и 
Excel. Беше организиран във връзка с предстоящото пилотно експлоатиране 
на системата за е-обучение Moodle (http://eomk.pastelstudios.com) от летния 
семестър на 2010/2011 г.  

Участниците в курса са преподаватели по различни предмети с 
преподавателски стаж в колежа от 3 до 35 г. Съдържанието на курса 
обхвана въведение в електронното обучение, запознаване с възможностите 
на платформата, създаване на курс, добавяне на ресурси и дейности. 

За да получим обратна връзка от обучаемите по отношение на ниво 
на използване на ИКТ в работата, мнението им за проведения курс и за 
бъдещето на електронното обучение в колежа, реализирахме анкета, на 
която отговориха 19 участници. 

2  Резултати и анализ

Фиг. 1 показва мнението на анкетираните за ползата от ИКТ в препо-
давателската работа. Всички отговори са положителни независимо от 
особеностите на преподаваната дисциплина – теоретична, клинична или 
практична. Всеки преподавател разбира и оценява в рамките на своя предмет 
възможностите, които новите технологии предоставят за един по-качествен 
образователен процес, и това не се влияе от преподавателския стаж.

Фиг. 1. ИКТ и педагогически форми и методи 
На фиг. 2 виждаме аспектите, в които ИКТ са в помощ на преподавател-

ската работа. Отговорите са повече от 19, защото има посочени повече от 1 
отговор. Всеки един от аспектите е оценен – доказателство, че преподавате-
лите съзнават, че компютърът не служи само за високотехнологично 
онагледяване на преподаваната материя.

Фиг. 2. Аспекти на използване на ИКТ 
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Докато фиг. 2 представя мнението на преподавателите за използването 
на ИКТ, то фиг. 3 отразява реалната ситуация. Всички анкетирани посочват, 
че използват някакъв софтуер или технология с предпочитания към Power 
Point и Word. Въпреки това някои преподаватели коментират, че пречки 
са недостатъчната техническа обезпеченост на работните места (26%) и 
незадоволителната компютърна грамотност (16%).

Фиг. 3. Използвани софтуер/технологии 

На фиг. 4 се вижда какво мислят анкетираните за актуалността и 
продължителността на проведеното обучение. За голяма част от тях 
(84%) то се провежда навреме. От останалите (16%) един смята, че 
курсът е закъснял, а двама, че е изпреварващ, защото, поясняват те, нямат 
необходимата техника и подготовка. По отношение на продължителността 
преобладава мнението (68%), че курсът е бил твърде кратък.

Фиг. 4. Актуалност и продължителност на курса

Фиг. 5 показва, че образователните цели на курса са постигнати. 
Всички анкетирани декларират, че курсът им е помогнал да си изяснят 
понятията технологично подпомагано, електронно и дистанционно 
обучение, както и предназначението и функционалността на Moodle. 
Няма отговори „Не”, „Незначително” и „Без мнение”. Това е особено 
важно за правилната и критична преценка на преподавателите за 
бъдещето и мястото на електронното обучение предвид спецификата на 
специалностите в Медицинския колеж  – рехабилитатори, помощник-
фармацевти, медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, инспектори 
по обществено здраве и зъботехници.
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Фиг. 5. Разбиране на понятията, предназначението и функционалността на Moodle

Повечето преподаватели (79 %) декларират, че ще направят свой е-курс 
(фиг. 6), като е видно, че те добре разбират ползите и предимствата на 
новата обучителна ситуация. Част от анкетираните (21%) засега отказват 
да работят в  Moodle. Основната причина е, че не се чувстват достатъчно 
подготвени. Има анкетирани (16%), които декларират желание да създават 
е-курс, но посочват пречки за това, което може да се интерпретира като 
намерение за експлоатиране на платформата, но без да се използват 
пълните є възможности.

Фиг. 6. Основания за създаване на курс в Moodle

Всички участници в курса виждат място на е-обучение в дисциплините, 
преподавани в Медицинския колеж, като показват критично и обективно 
отношение към възможностите, които съвременните обучителни техно-
логии предоставят, отнесени към контекста на медицинското образование. 
Има коментар за необходимостта от законово регламентиране на при-
ложимостта на електронното обучение като обучение от смесен тип в 
медицинските специалности. 

3  Изводи и обсъждане

Всички анкетирани използват съвременни информационни технологии 
и това не зависи от преподавания предмет и от преподавателския им 
стаж. Следователно съществува необходимост от средства и начини за 



454 454 А. Киркова, П. Колчакова

споделяне и достъпност на учебни материали, електронна комуникация 
със студентите, е-оценяване. Въвеждането на платформата за е-обучение 
Moodle в Медицинския колеж – Пловдив, и проведеният курс за работа 
в системата са актуални и са в съответствие с новите потребности 
на преподавателите. Проведеният курс е успешен по отношение на 
постигане на образователните цели и най-вече за създаване на критично 
и реалистично отношение към приложимостта на електронното обучение 
за изграждане на професионални умения и компетенции в медицински 
колеж. Имаме основание да смятаме, че платформата ще бъде използвана, 
защото съществуват предпоставките за това – наличие на готови е-ресурси, 
разбиране на възможностите на системата, базисна подготовка и желание. 
В този процес съществуват и някои затруднения – недостигаща техника, 
недостатъчно обучение, липса на нормативна уредба за прилагането на 
електронно обучение в медицински специалности. Обратната връзка от 
проведения курс дава основание да се планират следващи обучения.

Технологиите днес са важен елемент на образователния процес. 
Реалността изисква от нас непрекъснато развитие и адаптиране. Следващ 
етап в този процес трябва да  бъде качествен анализ на използваемостта 
на системата за електронно обучение Moodle в Медицинския колеж – 
Пловдив.
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Резюме. В доклада са представени резултати от проучване на 
съществуващите практики и нагласите на учители за използване 
на информационни и комуникационни технологии в обучението 
по природни науки и в частност по химия и опазване на околната 
среда. Анкетирани са 41 учители от различни видове училища 
и региони на страната. Резултатите от изследването показват 
неувереност на учителите както в компютърните им умения, 
така и във възможностите им за използване на информационните 
технологии в педагогическата си практика. В същото време те много 
ясно открояват ролята на технологиите в обучението по химия 
предвид същността и спецификата є като учебен предмет. Налице 
е желанието на учителите за повишаване на квалификацията им, 
свързана с компютърната  компетентност, както и за промяна на 
образователната среда, като дават приоритет на електронното 
обучение.

Ключови думи: електронно обучение, химия, информационно-
комуникационни технологии, електронни компетентности на 
учителите

1. Въведение 

В съвременното общество ползването и владеенето на информационните и 
комуникационни технологии (ИКТ) е съществен елемент от грамотността 
на всеки човек и необходимо условие за неговата лична и професионална 
реализация. В последните години внедряването на ИКТ в обучението е 
във фокуса на изследванията на педагози, методици и е обект на редица 
действащи международни и национални проекти [1-4]. През 2000 г. у 
нас стартира Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските 
училища, чийто основни приоритети са свързани със:

модернизиране на цялостната образователна система и подобряване • 
на качеството на образование, така че всички ученици да бъдат 
изцяло подготвени за информационното общество чрез постигане 
на необходимата компютърна и информационна грамотност;
разработване на стандарти за обучение, базирани на един дейностен • 
модел на обучение на мястото на съществуващия репродуктивен 

1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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модел; обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на 
иновационни образователни технологии и методи в учебния 
процес.
развиване на уменията на учителите за използване на ИКТ за • 
преподаване и обучение [5].

Степента на реализирането на посочените цели определя възможностите 
за успешното използване на електронно обучение в българското 
училище. 

Същността и спецификата на химията като учебен предмет в средното 
училище, нейният теоретико-експериментален характер предполага 
богати възможности за прилагане на електронно обучение. Това обаче 
изисква определени компетентности както от страна на учениците, така 
и от страна на техните учители. В европейската референтна рамка тези 
компетентности се определят като „дигитални” и включват увереното и 
критично използване на технологиите на информационното общество за 
работа, забавление и общуване. Основните умения в областта на ИКТ се 
свързват с използване на компютри за намиране, оценяване, съхраняване, 
представяне и обмен на информация; общуване и участие в мрежи със 
сходни интереси чрез интернет [6]. 

До каква степен учителите по природни науки и в частност по химия и 
опазване на околната среда и техните ученици имат готовност за включване 
на ИКТ в обучението е обект на настоящото изследване.

1.1  Цел на изследването

Изграждане на обобщена картина за приложението на електронно 
обучение по учебния предмет „Химия и опазване на околната среда” в 
средното училище.

1.2  Параметри на изследването

Изследването дава отговор на следните въпроси:
Какви са настоящите практики на учителите за използване на • 
електронни материали в обучението по Химия и опазване на 
околната среда?
Какви са нагласите и очакванията на учителите за бъдещо • 
приложение на елементи от електронното обучение в химическото 
образование в средното училище?

Основните параметри на изследването са: период на провеждане  2010 г.; 
целева група: учители по химия и опазване на околната среда и други 
природни науки; обем и състав на извадката: 41 учители от различни 
видове училища и региони на страната; методи на изследване; анкетно 
проучване; инструментариум: анкета, разработена по проект към Фонд 
научни изследвания на тема „Интегрален Университетски център за 
изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в 
разнообразен образователен контекст” [4]. 
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2  Резултати и обсъждане

За успешното използване и прилагане на електронно обучение в училище, 
освен подготовката на учениците и учителите, решаващо значение има и 
материалната база. Проучването показва, че разпределението на компютри 
в българските училища е твърде неравномерно. Недостигът на компютри 
и подходящи компютърни програми, както и липсващата или неподходяща 
връзка с интернет могат да окажат негативно влияние и дори да пречат 
на качественото провеждане на учебния час. По данни на PISA [7] в 
Япония, Норвегия, САЩ, Великобритания, Хонконг, Китай и Лихтенщайн 
един компютър в училище се използва от 4 и по-малко ученици. За 
сравнение в България средно 25 ученици използват един компютър за 
обучение в училище, като само част от тях са свързани в интернет. Едва 
8,5% от учениците посочват, че имат възможност да използват компютър 
ежедневно в училище, а около 61,5% от учениците използват компютър в 
училище веднъж или два пъти седмично. В същото време около 60% от 
българските ученици споделят, че използват компютър почти всеки ден у 
дома. От анкетираните учители само 7 посочват, че не използват компютър 
и нямат достъп до компютър у дома. 

Основна цел на стратегията за въвеждане на ИКТ в българските училища 
е свързана с развиване на уменията на учителите за използване на ИКТ за 
преподаване и обучение. В следващото изложение обект на коментар ще 
бъдат отговорите на изследвана извадка учители по въпроси, групирани в 
следните направления:

Въпроси, свързани с компютърни умения1.  (компютърна тексто-
обработка, електронни таблици, работа с електронни бази данни, 
презентационен софтуер, електронна поща, интернет)
Въпроси, свързани с увереността на учителите да използват 2. 
технологиите:

при представяне на учебно съдържание (създаване на • 
анимации, намиране на подходящи ресурси, разработване и 
използване на презентации); 
за интегрирането им в урока (подбор ИКТ и използване на • 
интернет за различни учебни ситуации);
за организиране на екипна работа (използване на ИКТ за • 
съвместна работа с други колеги, участие в дискусионни 
форуми и др.).

Въпроси, свързани с възможностите на ИКТ за подобряване на 3. 
преподаването.

2.1  Резултати и анализ на въпроси, свързани с компютърни мнения

На фигура 1 са представени резултати от отговорите на учителите от първа 
група въпроси. Скалата, по която те дават своите отговори, е петстепенна: 
1 – почти не; 2 – за основни дейности; 3 – за повечето дейности; 4 – почти 
за всичко; 5 – не зная.
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Фигура 1

Както се вижда от графиките, като цяло броят на отговорите е в лявата 
част на скалата. Сравнително малък е процентът на учителите (под 30%), 
които използват основните компютърни умения почти за всички дейности. 
Сравнително по-голям (но по-малък от 50%) е броят на отговорите на 
учителите, които притежават умения за работа в интернет. 

Тези отговори на учителите в голяма степен корелират и с отговорите за 
тяхната увереност в използването на посочените умения (фиг. 2).

Фигура 2

За сравнение изследване на PISA от 2006 г. [7] показва, че: 60% от 
учениците самостоятелно използват текстообработващи програми 
(20% с чужда помощ); 75% от тях посочват, че самостоятелно общуват                     
online, (10% с чужда помощ); 74,3% самостоятелно търсят информация  в 
интернет (9,6% с чужда помощ); 70% свалят музика (12% с чужда помощ); 
68,7% самостоятелно пишат и изпращат писма по електронната поща 
(13,2% с чужда помощ); 67,3% самостоятелно записват данни върху CD 
(14,4% с чужда помощ); 66,8% самостоятелно свалят файлове и програми 
от интернет (14,5% с чужда помощ).

Очевидна е разликата в компютърните умения на учителите и техните 
ученици. Тези резултати са очаквани, като се има предвид ранното 
включване на учениците в изучаването на информационните технологии.
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2.2  Резултати и анализ на въпроси, свързани с увереността 
       на учителите да използват технологиите в различни области

На фигура 3 са представени отговорите, свързани с увереността на 
учителите да използват технологиите при представяне на учебно 
съдържание. 

Резултатите показват, че учителите не се чувстват уверени във 
възможностите си за използване на ИКТ при представяне на учебното 
съдържание. Под 30% са отговорите на учителите, които до известна 
степен могат да създават и използват анимации, да разработват сами 
презентации и да подбират ситуации, подходящи за използване на ИКТ. 
Сравнително по-голям е броят на отговорите им (но под 40%), свързани с 
използване на учебни ресурси от интернет.

Фигура 3
Подобни са резултатите и от отговорите на учителите на въпросите, 

свързани с увереността им да използват ИКТ за организация на дейността 
(участие в дискусионни форуми с ученици и други колеги, подпомагане на 
ученици чрез online комуникация – фиг. 4. За сравнение 75 % от учениците 
посочват, че самостоятелно общуват online (10% с чужда помощ).

Фигура 4
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2.3  Резултати и анализ на въпроси, свързани с възможностите 
       на ИКТ за подобряване на преподаването

Тази група въпроси са свързани с вижданията и приоритетите, които 
учителите дават на ИКТ за подобряване на преподаването. Въпросите са 
групирани в две направления: доколко ИКТ ще подпомогне съвместната 
дейност на учителите и учениците, от една страна, и в каква степен и за 
какви дейности в процеса на обучение по химия и опазване на околната 
среда ИКТ ще бъдат на-полезни. Интерес представляват отговорите на 
учителите по първото направление. За около 50% от учителите ИКТ ще 
бъдат полезни за по-ефективното проследяване на прогреса на учениците. 
45% от тях смятат, че ИКТ ще са подходящи за индивидуализиране на 
работата с учениците, както и за организиране на дейности, свързани с 
оценяване и самооценяване на учениците.

Значително по-категорични мнения за ползата от ИКТ учителите дават 
за прякото им приложение в процеса на преподаване. 

Отговорите им се групират около следните направления:
успешно усвояване на химичната символика чрез подходящи • 
виртуални модели;
възможности за виртуални демонстрации на опасни за здравето • 
експерименти;
анимиране на сложни теории, процеси и явления за по-доброто • 
разбиране на тяхната същност;
възможности за графично представяне на закономерности в • 
химията;
елементи на интерактивно обучение чрез използване на мултимедия, • 
свързани с решаване на различни по вид задачи;
използване на мултимедийни презентации при преподаване на • 
новото учебно съдържание. 

Оценявайки същността на химията като наука и учебен предмет и 
нейния теоретико-експериментален характер, всички посочени мнения 
имат своето категорично основание.

3  Заключение

Проведеното проучване на мненията на учителите относно използването 
на електронно обучение показва необходимостта от повишаване на 
тяхната компетентност в областта на информационните и комуникационни 
технологии. На първо място това е свързано с овладяване на основни 
компютърни умения. Като се имат предвид изложената статистика за 
компютърните умения на учениците, съвсем естествен е изводът за 
необходимостта от сихронизирането на тези умения между учители и 
ученици, което би довело до успешното използване на електронното 
обучение в природните науки. Налице е положителната нагласа на 
учителите към внедряване на новите технологии в тяхната работа, което 
ясно проличава от приоритетите, които те им дават.

От друга страна, учителите са мотивирани и категорично заявяват 
желанието за повишаване на своята квалификация в това направление. 
В последните години подобни квалификации не са изключение и дават 
добри резултати [8]. 
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Наши изследвания, свързани с проучване на мнението на учители и 
ученици за настоящата образователната среда [9], показват желанието и 
на двете страни за нейната промяна, както и за промяна в методиката на 
преподаване. В този смисъл на електронното обучение може да се гледа 
като на една възможност да се разчупи стереотипът на преподаване и учене 
за реализиране на един по-интерактивен и качествен учебен процес.

Благодарност. Изследването е осъществено с помощта на оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, Подкрепа за развитието на 
докторанти, постдокторанти и млади учени, договор № BG051PO001-
3.3.04/52 (2009-2010) „Укрепване и устойчиво развитие на научно-
изследователския потенциал на Софийския университет в областта на 
електронното обучение”.
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Резюме. Настоящата статия разглежда въпроси относно дизайна на 
обучение на учители. Изследването е фокусирано върху средства 
за подходящо подпомагане на дизайна на курсове за учители с 
цел изграждане на техните знания, умения и компетентности 
за ефективно приложение на цифрови технологии в практиката 
им. Съвременните проучвания показват, че за професионално 
обучение на възрастни, каквото се явява обучението на учители в 
случая, е най-добре да бъде прилаган конструктивистки подход. 
Комплексността на дизайна на конструктивистко обучение води 
авторите на представеното изследване до идеята за създаване на 
модел, базиран на размита логика и на изграждане на експертна 
система (ЕС) за подпомагане вземането на решения при дизайн 
на курс. Статията представя методологията, която е използвана за 
извличане на знанията от експертите и извличане на компонентите 
на модела, техните характеристики и взаимовръзки. Авторите 
представят разработения модел, базиран на размита логика, както 
и прототип на експертната система Отворени виртуални светове 
(Open Virtual World, OVW).

Ключови думи: адаптивен дизайн за обучение на учители, размита 
логика, експертна система, система, подпомагаща вземането на 
решение, интелигентни системи

1. Въведение 

В последното десетилетие средата за обучение се промени драстично 
– в училищата се появиха много технологични средства. И въпреки 
че класическото виждане на Дюи, Пиаже, Виготски, Колб, Пейпърт за 
обучаемия като активен участник в процеса на обучение се приветства 
в образованието, поглеждайки към интегрирането на технологиите 
в обучението, това възприемане на техните идеи не е видимо. 
Много изследователи и политици се надяват, че информационните 
* Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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и комуникационни технологии (ИКТ) сами по себе си ще променят 
образованието драматично. Но изглежда само наличието на ИКТ в 
училищата не е достатъчно. Тези средства не се използват ефективно, а 
понякога изобщо не се прилагат. Защо се случва това? Какво е необходимо 
да бъде направено? Едно от заключенията в доклада на Института за 
перспективни технологични изследвания към Европейската комисия (In-
stitute for Prospective Technological Studies) е, че за да е налице ефективно 
използване на ИКТ в училище, е необходимо учителите да бъдат 
обучавани по подходящ начин. В много страни  (България, Румъния и др.) 
през последните години бяха направени масирани обучения на учители в 
областта на ИКТ, в други (Великобритания) – професионалното развитие 
на учителите е вградено в образователната системата. Тогава, защо все още 
не е видима очакваната промяна? Една от причините за не-ефективността 
е свързана с дизайна на обучение на учители в областта на интегриране на 
технологиите в образованието. В настоящата статия ще се концентрираме 
именно върху този проблем и ще дискутираме възможните решения.

2  Мотивация 

Обучението на учители е една от четирите форми на професионално развитие 
[1]. Курсовете за действащи учители са подходящи и много ефективни, за 
да получат информация за нови програми, нови педагогически подходи, 
както и за въвеждане на иновации особено когато малък брой експерти 
разполагат със знанията за тях [2]. Точно такъв е случаят с обучението 
на учители в областта на интегриране на технологиите в различните 
дисциплини. Затова обучението на учители остава една от най-важните 
форми за професионално израстване на учителите в тази посока. 

Когато се проектира обучение на учители, трябва да бъдат взети под 
внимание характеристиките на професионално развитие на възрастни. 
Според тенденциите една от най-важните му характеристики е, че в 
обучението на учители трябва да бъдат следвани конструктивистки 
подходи. Значителна пречка за прилагане на технологиите в учителската 
практика могат да бъдат съществените несъответствия между заявеното 
възприемане на конструктивни подходи за обучение на преподавателите 
в процеса на обучение и в същото време широко разпространение на 
бихевиористични подходи на практика [3]. В допълнение, не е достатъчно 
да се изгражда знание за технологиите сами по себе си. Познаването 
на технологиите е контекстно зависимо. В този смисъл ефективното 
обучение за използване на ИКТ изисква разбиране как технологията се 
съотнася с педагогическите методи и съдържание. Като следствие от това 
дизайнерите на обучение за учители трябва да се стремят да изграждат 
технологично педагогическо предметно знание (Technological Pedagogical 
Subject Knowledge) [4].

За съжаление за разлика от бихевиористкото и когнитивното 
проектирането на обучение по конструктивистки модел не е лесно. Някои 
изследователи [5], сблъсквайки се с проблема, се опитват да въведат такъв 
дизайн за университетски курсове, следвайки конструктивистки подход. 
Лорилард [6] разработва модел за връзката между конкретните действия 
в процеса на обучение/учене и типа на технологиите, които могат да 
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бъдат използвани в различните фази, като разглежда процеса на обучение 
като Виготски [7] – като диалог между учителя и ученика. Моделът на 
Лорилард е много детайлен и това го прави подходящ при дизайн на 
обучение в системи за електронно обучение, но е твърде комплициран, 
за да бъде следван в практиката от обучаващите учителите. Този модел 
препоръчва типа на технологиите за всяка част от диалога между учителя 
и ученика. Когато се въвеждат нови технологии и те трябва да бъдат 
включени в обучението на учителите, е много важно да бъде създаден 
подходящ контекст и дейности, изискващи прилагането на технологиите 
и интегрирането им по най-добър начин. Т. е. в този случай се решава 
обратната задачата. Това налага създаването на нов модел, който трябва 
да бъде адаптивен по отношение на различните технологии, потребители 
и целите им.

3  Сходни изследвания и системи

Според теориите за вземане на решение най-доброто решение е това, при което 
има минимален риск, където е сбор на рисковете за събития, изразен като: 

∑
e

 d p ee

  
където p (probability) е вероятността и d (disutility) – нежелаността на 

конкретно събитие e. Но реалните проблеми са много по-комплексни, 
като се отчетат контекстните им зависимости, и в повечето случаи се 
влияят от субективното възприемане на различните вземащи решение. 
Често не е възможно да се разработи общовалидно автоматично решение, 
базирано на количествен анализ. Още повече, че вземането на решения 
включва обработката на различен тип информация, базирана не само 
на количествени модели, а и на валидните за личността стойности и 
преценки. Дори да се опитаме да създадем автоматизирана система, която 
да предлага решения, базирани на експертиза [8], преценката за влиянието 
на някои фактори е субективна и може да се базира на информация, която 
не е известна или отчетена от експертите. Това води до различен извод 
относно крайното решение. 

Следвайки подхода, разглеждан в [9], решихме, че трябва да 
отчетем важната роля на личността, вземаща решение. Причините, 
взети под внимание в случая, са: (1) защото гледаме на обучението от 
(конструктивистка) гледна точка: като процес, които включва по-скоро 
модифицирането на предварително съществуващите персонални модели, 
отколкото разглеждането на обучението като процес на заместване на 
„грешни” модели на мислене на обучаемите с правилни такива; (2) 
критично е зачитането на личностните модели, защото персоналните 
стойности (изразени като приоритети и позиция) са неразделна част от 
вземането на решение, тъй като те определят преценката на вземащия 
решение за въздействието чрез дизайна на обучението. 

Отчитайки такива съображения е създадена например програмата 
Debora’s Dilemmas [9]. Тя подпомага учители във вземането на решения. 
Следваният подход е базиран на конструктивистката философия. 
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Намерението, по подобие на идеята на микросветовете на Пейпърт с Лого 
[10], както е описана от Нос & Хойлс [11], е да помогне на обучаемия 
да направи връзки между видяното, направеното и да го изрази чрез 
общо представяне и проследи до каква степен този процес подпомага 
конструирането на математическо познание, към което са се стремили 
учителите и проектантите на обучението. Експериментите с Debora Di-
lemmas показват, че когато учителите правят техния избор, те не използват 
строги (крайни) квалификации, а изразяват значението на въздействието 
или вероятността в термини като силно, слабо и стойности помежду им. 
В допълнение, наблюдава се, че решението, което се очаква да вземат 
учителите относно социални проблеми, се повлиява в голяма степен от 
предлаганата визуализацията, например, крайният резултат за решението 
дали да се направи операция е в пряка зависимост от графичното 
представяне на вероятността за успех от хирургична операция чрез 
зелени, жълти и червени квадратчета и от графиката на болката с или без 
операция. Направените наблюдения в тези експерименти ще използваме в 
основата на настоящата разработка.

4  Теоретична рамка
Изследваните съществуващи модели на практика трудно подпомагат 
вземането на решение за проектиране на обучение на учители по такъв 
начин, че да доведат до ефективно прилагане на ИКТ от учителите в 
тяхната училищна практика. Затова решихме да разработим абстрактен 
модел, наречен Отворени Виртуални Светове (Open Virtual World, OVW), 
който да се основава на опита и мнението на учителите и обучаващите ги. 
Областта, която се опитваме да моделираме, е твърде комплексна и няма 
консенсус на експертите в нея. Това ни накара да потърсим мнението на 
по-голям брой експерти и да го представим, като разработим формален 
модел, базиран на експертна система с размита логика ([12],[13]). Система, 
базирана на такъв модел, би могла успешно да подпомогне дизайнерите 
на обучение.  За създаването на модела стартирахме от „улавяне” на 
реалността в обучението посредством мнението на експерти, отразявайки 
я в концептуален абстрактен модел, базиран на извлечените заключения 
и използвайки ги в основата на експертна система, която да подпомага 
дизайнерите на обучения за учители.  

За да се справим с описаните проблеми, в изследването преминахме 
през няколко фази (Фигура 1).

Фиг. 1. Фази на разработване на модела Отворени Виртуални Светове 
(Open Virtual World, OVW)
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В следващата секция ще представим предприетите действия в 
различните фази и използваната методология.

5  Идентифициране на компонентите на модела
    и характеристиките им

Идентифицирането на компонентите е базирано на събрано експертно 
мнение относно факторите в процеса на обучение на учители за използване 
на нови технологии и иновативни методи, които оказват влияние върху 
ефективното прилагане в практиката им в училище. 

В тази фаза бяха поканени за участие 23 експерти. Включиха се 
петнадесет експерти: 1 от Европейската комисия; 1 от Министерството 
на образованието, младежта и науката; университетски преподаватели: 
10 от Софийския университет, 1 от Варненския свободен университет, 1 
от Великотърновския университет; 1 изследовател от Българска академия 
на науките. Всички те са експерти в областта на обучение на учители за 
ефективно интегриране на ИКТ в обучението.

За събиране на експертното мнение бе използвана методология, следваща 
структуриран подход, наречен Групови концептуални карти (Group Con-
cept Mapping), успешно прилаган за решаване на сходни проблеми [14, 
15, 16, 17]. Той е мощен подход, комбиниращ количествени и качествени 
методи, но е безполезен без експертните идеи и мнения. Включва 4 
стъпки: генериране на твърдения в отговор на провокиращо твърдение, 
фокусиращо вниманието  върху проблем; сортиране на твърденията по 
сходство; степенуване на твърденията по важност и анализ на данните. 

На първата стъпка експертите бяха помолени да помислят кои са най-
важните фактори, свързани с обучението на учители за използване на 
ИКТ, които повлияват върху ефективното прилагане на технологиите в 
учителската практика. След като бяха събрани обратно генерираните от тях 
списъци с твърдения, те бяха обединени в един и започна втората стъпка. 

По време на втората стъпка списъкът с всички генерирани фактори 
беше изпратен на всички експертите, като те трябваше:

да групират факторите по сходство;• 
да определят име на групата, опитвайки да обобщят в името на • 
групата основната идея на твърденията в групата;
да степенуват по важност факторите (съобразно тяхната значимост • 
по отношение на ефективното приложение на ИКТ в учителската 
практика).

На база на анализ на резултатите са изведени четири водещи фактора: 
Методология, Цели, Потребител и Технология, определени за компоненти 
на модела.

6  Лингвистичните променливи и стойностите им.
    Зависимости

Основните твърдения за всеки фактор са идентифицирани като важни 
характеристики на всеки компонент. На тяхна база са извлечени основните 
променливи за всеки от компонентите на модела.
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Идентифицирането на стойностите на променливите беше направено 
отново чрез събиране на експертно мнение. За целта беше разработена 
специална анкета, чрез която да се извлече връзката между словесните и 
цифровите стойности на променливите.  Използвайки тази база от данни 
от експертни мнения, на всяка променлива беше асоцииран диапазон от 
възможни стойности.

Следващата стъпка при разработване на модела бе събиране чрез анкета 
на експертно знание относно зависимостите между характеристиките на 
компонентите. На базата на събраните данни бяха изведени под формата 
на правила зависимости между променливите. 

7  Тестване на модела

Тестването на модела е направено посредством четири проектирани и 
проведени обучения, за които имахме възможност да съберем данни за 
ефективността на прилагане на дадени технологии след проведените 
обучения. Наличните данни за дизайна на обученията използвахме като 
вход на правилата в модела и на тяхна база генерираме извод, използвайки 
центроидна техника от размитата логика, след което сравнихме резултатите 
от извода със събраните от участниците данни за ефекта от обучението 
върху прилагане на ИКТ в практиката им. Сравнението показа, че в тези 
четири случая моделът дава добри резултати.

8  Архитектура на системата и проектиране. Архитектура 
    на системата OVW

Системата OVW съдържа 4 основни модула (Фигура 2) позволяващи 
следните възможности:

Фиг. 2. Архитектура на системата
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Потребителски интерфейс: отговорен за регистриране на потре-
бителите и поддържане на техните дейности, позволява създаване, 
обновяване и запазване на модела за обучение. 

Модул за анализ: оценява модела за обучение и дава обратна връзка към 
Методологията, Технологията, Потребителя и Целите, като използва Базата 
знания с размити логически правила. Осигурява средства за тестване на 
очакванията на потребителите за пресмятаните стойности и резултата от 
системата – за оценяване на системата OVW и за настройка на размитите 
логически правила. 

Модул за тестване: може да се използва за сравняване на два проекта 
за модел на обучение, за обобщаване на два модела за обучение с общи 
(или обобщени) елементи с цел провеждане на подходящо обучение. 

Модул за подпомагане: Осъществява търсене на подходящи материали 
в хранилището в съответствие с модела за обучение и подпомага процеса 
на проектиране на обучението. 

Компонентите могат да обработват моделите за проектиране на 
обучението: 

автоматично – анализирайки всички модели от избрана папка • 
и създавайки файл с общ (обобщен) модел за проектиране на 
обучението;
ръчно – анализирайки всеки един модел отделно и представяне на • 
резултата чрез потребителския интерфейс. 

Пример за ръчно анализиране на два модела за проектиране на обучение 
е показан на екрана във Фигура 3.

Фиг. 3. Ръчно анализиране на два модела

Активният модел за проект на обучение съдържа информация за 
Методологията, Технологията, Потребителя и Целите. Променливата Цена 
от Технологията приема най-ниска стойност и Целите не са установени. 
Резултатът от използване на Технологията се предоставя от системата 
OVW. 
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9  Потребителски интерфейс на системата OVW

Важно решение, което трябваше да бъде взето при дизайна на системата, 
бе относно потребителския интерфейс и по-конкретно: (1) как да бъдат 
въвеждани стойностите на променливите; (2) как да бъдат представени 
изводите, генерирани от системата. И в двата случая системата трябва да 
взаимодейства с дизайнерите на обучения с ясен и разбираем за тях език 
и стил. 

Решението относно интерфейса за въвеждане на стойностите на 
променливите не можеше да бъде като това в повечето съществуващи 
системи с размита логика, защото при тях стойностите на лингвистичните 
променливи обикновено се прихващат директно чрез сензори, когато 
настъпи дадено събитие (например температурата се повиши). В прототипа 
на OVW системата това решение не е приложимо, защото стойностите 
трябва да бъдат събрани преди събитието: обучението е във фазата на 
дизайна и стойностите на всички променливи могат само да бъдат посочени 
от проектантите му. Фактът, че входните данни  трябва да бъдат подадени 
от потребителите на системата, прави много важно въвеждането да бъде 
колкото е възможно по-лесно и интуитивно за тях. Затова:  

Всеки компонент•  на модела (Методология, Цели, Потребител, 
Технология) е представен на отделна табулация;
Всяка променлива•  на даден компонент е представена на отделен ред; 
Стойностите на променливите•  се въвеждат чрез плъзгач между 
две екстремни стойности, зададени с разбираеми за потребителя 
думи. При избора на това решение отчетохме предпочитанието 
на потребителите да взаимодействат с компютъра, избирайки 
положение между две крайности вместо да въвеждат конкретни 
числа.

С така проектирания интерфейс дизайнерът на обучение има възможност, 
когато вече е планирал някои от компонентите и иска да провери какъв 
ще бъде изводът на системата за тях, да избере съответната табулация, да 
отметне полето срещу тази променлива, след което да избере позицията 
на съответния плъзгач между двата етикета, с които са обозначени двете 
крайни стойности, и по този начин всъщност да въведе конкретна стойност 
на всяка променливата.

Представянето на извода на системата с оглед подпомагане на 
вземането на решение за дизайн на обучение бе другият важен въпрос 
при проектиране на интерфейса. Наблюденията на изследователите, 
разработили Debora Dilemmas, върху работата на учителите, които са я 
използвали, показват, че вземането на финално решение от учителите в 
голяма степен зависи от графичното представяне на ефекта от евентуално 
предприемане да дадени действия. Отчитайки това,  изводът относно 
очакваната ефективност за прилагане на ИКТ в практиката, генериран от 
OVM системата на базата на входните стойности на променливите чрез 
използване на правилата и прилагане на центроидна техника от размитата 
логика, е представен графично.
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10  Заключение и следващи стъпки

Представеното в статията изследване все още е в ход. Моделът и прототипът 
на разработената система е тествана и до момента доказва приложимостта 
в практиката. За да бъде подобрен, прототипът на системата ще бъде 
тестван с проектанти на обучения на учители.

Една от следващите стъпки в разработката на системата е експертното 
знание, натрупвано в процеса на всяко едно обучение, да бъде добавяно 
в системата, чрез което самата система при всяка следваща стъпка 
да подобрява прецизността при подпомагане на решенията относно 
адекватността на дизайна на обучение.

Друга планирана стъпка на развитие е самата система да бъде интегрирана 
с други системи, от които могат да бъдат извлечени директно например 
профилът на учителя, неговите интереси, ниво на професионални знания 
и умения, данни за самите технологии и други.

Автоматизирано извличане на информация за самите технологии 
е третата посока за разработката на системата с цел адаптирането на 
решенията при появяване на нови технологични средства.

Отвореността на модела и системата прави тези следващи стъпки 
възможни. А бъдещето може да докаже ефекта на извършената работа.

Благодарности. Изследването е осъществено в Института по образо-
ванието в Лондон  под ръководството на проф. Дейвид Прат с помощта 
на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Подкрепа за 
развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени, договор № 
BG051PO001-3.3.04/52(2009-2010) „Укрепване и устойчиво развитие на 
научноизследователския потенциал на Софийския университет в областта 
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Разработване на нестандартизиран чек-лист 
за оценяване на образователен софтуер1
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Резюме. Използването на образователен софтуер в процеса на 
обучение изисква умения, свързани с подбора и оценяването му.  
Оценяването на образователен софтуер се разглежда като процес 
на систематично придобиване на информация за качеството на 
продукта. Ако то е  добре реализирано, дава много ценни сведения 
за информационната, педагогическата и технологичната стойност 
на образователното приложение.  На основата на критичен анализ 
и обобщение върху тематично ориентирани ресурси авторът 
предлага примерна структура на нестандартизиран чек-лист и 
групи от критерии, които могат да се адаптират към разнообразието 
от образователни приложения, с цел да се вземе най-доброто 
дидактическо решение от учителите.

Ключови думи: оценяване, образователен софтуер, чек лист, 
критерии

1  Въведение

Подборът на най-добрия образователен софтуер е много важна задача 
за всеки, който работи с деца. Днес необходимостта от формирането 
на това умение се детерминира от редица обективни фактори, а 
именно навлизането на технологиите в класната стая, разработването 
на разнообразен образователен софтуер и предлагането му на пазара, 
използването на различни технологични средства и платформи за 
производство на образователни пакети, възможността за ползване на 
безплатни образователни приложения чрез интернет, желанието на 
преподавателите, използвайки различни компютърни програми, сами 
да разработват дидактични материали. Решенията, които се вземат от 
учителите, обикновено са на основата на интуицията, а не се базират на  
формална оценка, която позволява софтуерът да се анализира системно и 
педагогически осмислено.  

Целта на доклада е да се предложи примерна структура и групи от 
критерии, които могат да послужат на учителите за изготвяне на чек-лист, 
с помощта на който да оценяват разнообразен образователен софтуер и да 
реализират добър педагогически подбор.  
1 Този доклад е изготвен с частичната финансова подкрепа на Фонд „Научни изследвания” по 
проект № INZO1/0111.
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2  Оценяване на образователен софтуер

Оценяването на образователен софтуер е процес на систематично 
придобиване на информация за качеството на продукта. Ако то е 
добре реализирано, дава много ценни сведения за информационната, 
педагогическата и технологичната стойност на образователното 
приложение и повишава  вероятността за подпомагане дейността на 
учителя в процеса на постигане на дидактическите цели.

Оценяването на образователния софтуер се прави с различна цел и това 
се отразява върху видовете оценяване. Най-популярните са формиращо 
оценяване и сумативно оценяване. Формиращото оценяване дава 
информация, която позволява да се направят подобрения в предлагания 
продукт. Сумативното оценяване има за цел да се определи ефективността 
на продукта по отношение на образователните цели. Осветяващото 
оценяване определя и изследва  факторите, причина за успеха на продукта, 
които са важни за учениците. Интегративното оценяване обединява 
елементи от сумативното и осветителното оценяване и цели осигуряване 
на качество и определяне на добрата практика [1].

Оценяването с помощта на нестандартизиран чек-лист, разработен от 
учителя, реализира сумативно оценяване, защото е изцяло ориентирано 
към взаимоотношението образователен софтуер-образователна цел. 

3  Два подхода за оценяване на образователен софтуер

Най-често срещаното средство с помощта, на което се оценяват качествата 
на образователния софтуер, са чек-листите. Quynh Lê and Thao Lê предлагат 
и друг подход, който се основава на метафората и нейното използване в 
образователен дискурс. Според тях предлаганият метафоричен подход е 
много подходящ предвид на факта, че, от  една страна, голяма част от 
нашите мисли са в метафорични образи, а, от друга, че метафорите често 
се използват от учителите, когато говорят за преподаването и ученето 
[2] .  В този контекст те предлагат при оценяването на образователния 
софтуер да се използват следните метафори: софтуерът като средство;  
софтуерът като обучител; софтуерът като подпомагащ ученето;  софтуерът 
като виртуален клас. Предлаганото от двамата автори е интересно като 
алтернатива, може да се използва за бърза оценка, но в никакъв случай 
не може да даде достатъчна информация за вземане на системно и 
педагогически осмислено решение за качествата на образователния 
софтуер по отношение на целите на обучението. 

Използването на чек-лист, разработен на основата, детайлизирано 
формулирани критерии, би осигурил една по-надеждна и по-пълна 
информация, от която се нуждае учителят.  Той може да разполага с готови 
образци и ако са стандартизирани, да реализира една обективна оценка. 
Те обаче много трудно могат да бъдат намерени на български език и не 
във всички случаи   удовлетворят учителя по отношение на заложените 
в тях критерии. За да управляват процеса на оценка на образователните 
продукти, е необходимо учителите да притежават умение за разработване 
на нестандартизирани чек-листове. Така те ще имат възможност да 
видоизменят критериите според целите, които си поставят в обучението, 
и потребностите на учениците.



474 474 М. Михова

4  Предложение за структура на чек-лист

Предложението за структура на чек-лист, което се дава в доклада, е  
направено на основата на критичен анализ и обобщение върху тематично 
ориентирани ресурси [3, 4, 5, 6]. То не е предназначено за определен вид 
софтуер – мултимедия, уебсайт, портал, презентация, courseware, игри, 
web quest, среди за обучение, но лесно може да се конкретизира, съобразно 
оценявания обект. 

Предложеният чек-лист използва следната структура: 
описание на образователния софтуер;• 
секции с критерии за оценка;• 
рейтингова скала за оценка на всеки критерии;• 
място за лично мнение. • 

Описание на образователния софтуер. Помага на учителя при 
картотекиране на чек-листовете, при актуализиране и използване на 
информацията след време. Примерни пунктове, които могат да бъдат 
включени, са:  

дата; • 
име и версия на продукта; • 
производител/издател;• 
информация за поръчване; • 
изисквания за лиценз и ограничения; • 
цена; • 
изисквания към компютъра; • 
учебен предмет/клас;• 
вид на софтуера (за упражнение, за изследване, за обяснение, игра, • 
симулация, тест); 
наличие на пробна версия. • 

Обикновено тази информация следва да се търси в ръководството към 
продукта или да се опише от учителя, ако използва безплатни образователни 
приложения от интернет, както и такива създадени от негови колеги. Към 
тази част няма рейтингова скала.

Секции с критерии за оценка. Секциите, които обединяват отделните 
критерии, могат да бъдат диференцирани на:

учебно съдържание; • 
педагогически критерии; • 
дизайн и технологични критерии.• 

В секцията „Учебно съдържание” задаваме критерии, свързани с 
неговата научна стойност, структура и език на изложението, понятиен 
апарат. Предложенията за критерии  могат да бъдат: 

съдържанието е съобразено с действащата учебна програма; • 
съдържанието е написано разбираемо; • 
съдържанието е актуално и няма фактологични грешки; • 
информацията е представена ясно и е приложена лесна за запомняне • 
структура; 
терминологията е последователна и новите термини обяснени; • 
в съдържанието няма расистки, етнически и полови намеци и • 
предубеждения. 
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Секция „Педагогически критерии” е най-обширната. Критериите в нея се 
ориентират към теориите за учене и тяхното приложение, образователната 
стойност на учебното съдържание, разнообразието от учебни задачи; 
възможностите за оценяване постиженията на учениците и реализиране 
на конструктивна обратна връзка. Предложенията са например: 

софтуерът  е подходящ  за познавателния опит на обучаемите; • 
софтуерът е подходящ за модел на обучение, базиран на основата • 
на бихейвиористичната или конструктивистката ориентация към 
ученето;
съдържанието е  конкретизирано или се дават различни гледни • 
точки;
разнообразни неабстрактни модалности са използвани; обобщения • 
и възможности за преговор са включени на подходящите места; 
учебните дейности са подкрепени подходящо; • 
мотивацията е достатъчна, за да поддържа интереса на учащите; • 
видът на софтуера кореспондира с учебните цели; • 
обратната връзка дава полезна информация и е навременна; • 
програмата се адаптира към отговорите на учениците и има • 
възможност за индивидуализиране на обучението; 
предложените ресурси стимулират въображението на учениците; • 
програмата може да се използва и самостоятелно от учениците без • 
намесата на учителя;
програмата може да се модифицира от учителя; • 
учителят лесно може да интегрира софтуера в преподаването;• 
програмата не допуска грешки; • 
програмата е на основата на пробата и грешката.• 

Технологичните аспекти на образователния софтуер се оценяват 
чрез критериите в секция „Дизайн и технологични критерии”. Те могат 
да се разделят на две групи. Едната – свързана с графичния дизайн на 
програмата, а другата – с лекотата на нейното използване. За първата 
група примерните предложения за критерии са: 

текстът, графиките, цветът и звукът са в единство и повишават • 
качеството на продукта;     
изображенията, цветът и звукът са използвани дозирано;  • 
текстът е четивен; • 
дизайнът по-скоро разсейва учениците, отколкото да ги • 
концентрира; 
дизайнът не е съобразен с целите на продукта и възрастта на • 
учениците.

Критериите за лесно използване на софтуера могат да включват:
софтуерът има ръководство; • 
софтуерът се инсталира лесно; • 
онлайн помощ е възможна веднага; • 
показваното на екрана се разбира лесно и е привлекателно; • 
навигацията е ясна и функционална; • 
програмата работи гладко; • 
външна/повтаряща се информация се поддържа чрез подходящ • 
механизъм;
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излизането от програмата е лесно; • 
запазването на работата на някого или резултатите е лесно • 
осъществимо;
системата поддържа подходящи архиви; програмата няма грешки • 
в програмирането. 

След разработването на критерии за оценка е необходимо да се обмисли 
рейтинговата скала за оценка на всеки критерии. При стандартизираните 
чек-листове се използват различни скали, като се дава  по-голяма 
възможност за ранжиране на оценките.  

Например [5]:

Обратната връзка дава полезна     Ниско                                          Високо
информация и е навременна   1__2__3__4__5__7

Тогава когато учителят разработва чек-лист, най-подходящо е да 
използва скалата от двата алтернативни отговора – да и не. Тя е лесна за 
обработване и може да генерира достоверна оценка. 

Например:

Да Не  Обратната връзка дава полезна информация и е навременна

Предвид на обстоятелството, че винаги може да се добавят още 
критерии, е препоръчително да има и място за лично мнение и коментари 
след всяка секция.  

Изборът на образователен софтуер се базира на оценката на учителите, 
в която е отразено тяхното разбиране за това как   учениците учат и какъв е 
най-добрият дизайн на обучение, който могат да реализират. С помощта на 
добре разработен чек-лист те ще вземат педагогически осмислено решение, 
в резултат на което ще подберат средство, което няма да противоречи на 
тяхната педагогическа философия.
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Резюме. В доклада са представени някои изисквания към 
подготовката на учителите по химия за приложение на елементи 
на електронно обучение. За установяване на компетентността 
на учителите по тези изисквания е изведена система от методи 
и средства за тяхното реализиране. Изискванията и задачите 
са разработени въз основа на анализ на системи от стандарти за 
електронни компетентности на учители от различни страни.
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1  Въведение 

Използването на информационните и комуникационни технологии в 
българското училище има различни измерения. Съществуват сайтове 
и портали, съдържащи специализирана информация или електронни 
учебни ресурси по различни учебни предмети. Така учителите имат 
свободен достъп до много и разнообразни материали на различни езици, 
по различни учебни предмети, за ученици в различни възрастови групи. 
Качеството на тези материали също е различно както от гледна точка на 
научната достоверност на представената информация, така и от гледна 
точка на педагогическата им целесъобразност. В тази връзка приложението 
на технологиите в училище за реализирането на по-ефективен процес 
на обучение изисква от учителите нови специфични компетентности, 
свързани с подбора на електронни учебни ресурси според съдържанието и 
целите на обучението по съответния учебен предмет. 

Държавните образователни изисквания за учебно съдържание определят 
със стандарти основните елементи на учебното съдържание и нивото на 
неговото усвояване [1]. Тяхното постигане предполага използването на 
богат набор от методи и средства. Използването на компютърни технологии 
в средното училище е особено подходящо поради спецификата на химията 
като наука, която разглежда обектите и явленията на макрониво, микрониво 
и знаково ниво. За осъществяването на тези процеси в реалната практика 
е необходимо учителите да имат не само точни критерии за подбор на 
електронни учебни материали, но и ясни и конкретни виждания за тяхното 
използване в уроците по химия: място в структурата на урока, подходящи 
методи и техники, комбиниране с други учебни средства и т. н. 
1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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Така наред с все по-честото използване на елементи от електронно 
обучение по химия в средното училище е необходимо да се определят 
настоящите компетентности на учителите за неговото осъществяване. 
Към тях се поставят широка гама от изисквания, които обхващат както 
използване на различни електронни приложения и среди, така и интегриране 
на технологиите в специфична образователна среда. Провежданото от 
нас изследване е свързано в по-голяма степен с този втори аспект, като 
се търсят отговори на въпросите: какви специфични компетентности 
притежават учителите за подбор на електронни учебни материали 
по химия; как учителите определят в методически план мястото на 
електронно учебно съдържание в даден урок. 

В настоящия доклад е представена система от изисквания и съответните 
им методи и инструменти за определяне на компетентности на учители за 
интегриране на технологиите в обучението по химия. Те са разработени 
въз основа на анализ на стандарти за компетентност в ИКТ за учители от 
различни страни и на методики за тяхното приложение.

2  Електронни компетентности на учителите

Системите от стандартите за електронни компетентности на учители, 
разработени в различни страни [2-8], включват редица изисквания, 
необходими за подобряване и на преподаването, и на ученето чрез 
ефективно използване на технологиите. Съществуват определени 
различия между тези системи: в подходите, в разработените нива и 
комплексността на изискванията. Част от стандартите са свързани повече 
с общи умения за използване на технологиите (ICT users standards), а не с 
прякото им приложение в образователния процес. Изискванията, които се 
отнасят до прилагане на технологиите в преподаването и ученето, често 
са разработени в общ план, без конкретизация за отделните предмети или 
области. 

Използването на информационните и комуникационни технологии 
(ИКТ) в клас от учениците в най-голяма степен зависи от учителя и 
използваните от него подходи [9], като прави ролята му стратегическа 
в процеса на интегриране на технологиите. В тази връзка подготовката 
му трябва да включва богат набор от ресурси, информация и познаване 
на добрите практики, както и умения и техники за включване на ИКТ 
в учебния час, за подбор на качествени учебни ресурси и използването 
им по най-добрия начин за подобряване на възприемането, осмислянето 
и овладяването на учебното съдържание [10]. Това включва развитие 
във висока степен на критично мислене и разбиране за връките между 
технологиите и обучението. Използването на ИКТ допринася и за 
повишаване на педагогическата компетентност на учителите при 
разработването на съдържанието в електронна форма, както и при 
успешното интегриране на други ресурси (електронни или неелектроннr, 
формални или неформални) в учебната среда на учениците. 

Тези особености в изискванията към учителите за прилагане на ИКТ 
са разработени по-подробно и със съответни методически насоки за 
проверка в стандартите за ИКТ компетентност на учители, предложени от 
ЮНЕСКО [7], които приехме като основни на изследването. 
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Рамковата структура на тази система е изградена като матрица на 
компетентности, разработена чрез свързване на [11]: 

Образователните подходи за развитие на човешките способности 1. 
в днешното общество, означени като технологична грамотност, 
дълбочина на знанията и създаване на знание. 
Компоненти на образователната система – образователна политика 2. 
и подходи, съдържание и оценяване, педагогика (дидактически 
умения в съответната област), информационни и комуникационни 
технологии, организация и администрация, обучение и 
професионално развитие на учителите.  

Както се вижда от таблица 1, всяка клетка от получената матрица 
включва един модул от рамката за електронни компетентности на 
учителите. Анализът за всеки модул показва постепенно задълбочаване 
на очакваните резултати по компоненти с усложняване на подхода.

Таблица 1. Рамка на ИКТ компетентности за учители според [11]
Компоненти Образователна политика и подходи

Технологична 
грамотност

Дълбочина на 
знанията

Създаване 
на знание

Учебно съдържание и 
оценяване

Опорни знания Приложени на 
знанията

Умения на 21-ви век

Педагогика 
(дидактически умения)

Интегриране на 
технологиите

Решаване на 
комплексни задачи

Самоуправление

ИКТ умения Основни 
инструменти

Комплексни
инструменти

Широко използване 
на инструментите

Организация и 
администрация

Стандартна класна 
стая

Групи за 
сътрудничество

Е-среди за учене

Професионално 
развитие на учителите

Дигитална грамотност Управление и 
ръководство

Учителят като 
модел на учещ се

Трябва да се подчертае, че приемането и прилагането на каквито и да 
било стандарти за приложение на ИКТ в клас, трябва да е съпътствано 
с редица промени в образователната и учебната среда. Състоянието 
на организацията и средата за обучение по химия у нас предполагат 
приложение само на някои модули или на отделни стандарти, като в 
таблица 1 те са означени с курсив. Значение при техния подбор имат и 
поставените основни въпроси на изследването – умения на учителите за 
подбор на учебни ресурси и за тяхното интегриране в клас.

3  Система за определяне на електронни компетентности 
    на учители по химия

В рамките на изследването системата за определяне на електронни 
компетентности на учители по химия включва три части: изисквания, 
методи за регистриране и инструменти. Изискванията са разработени в 
три основни направления: компетентности за подбор на учебни ресурси за 
обучението по химия в средното училище; умения за използване на учебни 
ресурси в рамките на традиционна образователна среда; минимални 
технологични умения (ИКТ умения), необходими за реализиране на 
първите две групи (табл. 2, 3 и 4).
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Приложението на системата изисква комбиниране на четири вида 
методи – тестиране, работа във фокус-група, индивидуално интервю и 
наблюдение на работата на учителя в реална среда.

Ограниченият обем на този доклад не дава възможност за описание на 
всички инструменти, включени в системата. Затова ще бъдат представени 
само някои примери.  

Изискване: Свързва стандарти от учебната програма с електронни 
учебни ресурси или части от тях. Метод: тестиране. Инструмент: 
задача:

Към кой от следните очаквани резултати в най-голяма степен се отнасят 

Таблица 2. Система за определяне на електронни компетентности на учители по химия – 
подбор на електронно учебно съдържание

Изисквания. Учителят: Методи Инструменти
свързва стандарти от учебната 
програма с електронни учебни ресурси 
или части от тях;

тестиране задачи, включващи стандарти 
и очаквани резултати и учебни 
ресурси

описва как постигането на тези 
стандарти се подпомага от тези 
ресурси;

индивидуално 
интервю

въпроси за обяснение на избора

подпомага учениците при усвояване 
на електронни умения чрез обучението 
по химия;

тестиране задача: предлагане на кратък 
план на урок с елементи на 
преподаване на електронни 
умения, свързани с химията

подбира и обосновава избора си 
на учебни електронни ресурси за 
представяне и усвояване на:

химични факти• 
химични понятия • 
закони и закономерности • 
специфично-химични действия;• 

тестиране,
интервю

задачи за подбор на части от 
учебни ресурси в съответствие с 
изискванията на визуализация и 
организиране на дейности по това 
учебно съдържание;
въпроси за уточняване на 
причините за избора

описва функциите и предназначението 
на учебни компютърни програми в 
своята област и как те подпомагат 
ученето;

работа във 
фокус-група

протокол за наблюдение при 
обсъждане на възможностите на 
интерактивни учебни ресурси

оценява учебни електронни ресурси по 
учебно съдържание и съответствие със 
стандарти.

интервю по въпроси се обсъжда качеството 
на съдържанието на ресурсите и 
съответствието му със стандарти 
от учебната програма; изброява 
критериите, по които оценява 
учебното съдържание.

Таблица 3. Система за определяне на електрони компетентности на учители по химия – 
интегриране на ИКТ в рамките на традиционна образователна среда

Изисквания. Учителят: Методи Инструменти
описва как преподаването с помощта 
на ИКТ може да подпомогне 
постиженията на учениците по химия.

интервю въпроси за електронно 
подпомагане на възприемането, 
осмислянето и усвояването

включва подходящи дейности, 
подкрепени с електронни учебни 
ресурси, в урока.

тестиране задача: включване на дейности, 
подкрепени от електронни ресурси 
в предложен вариант на урок

използва презентации и дигитални 
ресурси в помощ на обучението.

тестиране задачи за съставяне на план на 
урок с използване на презентации 
и за разработване на презентации 
за урок 

конструира онлайн материали, 
които подпомагат по-задълбоченото 
разбиране от учениците на основни 
понятия и приложението им при 
решаване на реални проблеми.

работа във 
фокус-група

протокол за наблюдение на 
работата на всеки член на групата 
в процеса разработване на 
сценарий за онлайн материала

прилага електронни ресурси в реален 
урок.

наблюдение протокол за наблюдение на 
работата в реални условия
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Таблица 4. Система за определяне на електрони компетентности на учители по химия – 
технологични умения

Изисквания. Учителят: Методи Инструменти
описва и демонстрира използване на 
хардуера.

наблюдение протокол за регистриране на 
работата с преносим компютър и 
проектор

демонстрира използване на текстови 
редактори.

тестиране задача: форматиране и печатане 
на текст  

описва и демонстрира 
предназначението и основните 
характеристики на презентационен 
софтуер и други дигитални ресурси.

тестиране задачи за поправяне и/или 
създаване химични презентации 

демонстрира умения за работа в 
интернет.

тестиране задача: намиране на определен 
сайт по адрес и намиране на 
материали по ключова дума. 

демонстрира използване на e-mail. тестиране осъществява се в процеса на 
изследването

описва функциите и предназначението 
на учебни компютърни програми в 
своята област и как те подпомагат 
ученето.

работа във 
фокус-група

протокол за наблюдение при 
обсъждане на възможностите на 
интерактивни учебни ресурси

слайдовете под заглавие „Обща характеристика” от презентацията „ІІА 
група на Периодичната система”.

Разпознава прости вещества, неорганични химични съединения и 1. 
смеси по състав и свойства.
Използва Периодичната система на химичните елементи.2. 
Описва строежа на веществата с помощта на атоми, молекули и 3. 
йони.

Изискване: Описва как постигането на тези стандарти се подпомага от 
тези ресурси. Метод: интервю. Инструмент: въпрос:

Какви характеристики на включените в слайдовете елементи ще 
подпомогнат постигането на стандарта. 

Изискване: Подбира и обосновава избора си на учебни електронни 
ресурси за представяне и усвояване на: химични факти; химични понятия; 
закони и закономерности; специфично химични действия. Метод: 
тестиране. Инструмент: задача:

Подберете части от презентацията „ІІА група на Периодичната 
система”, с които се подпомага усвояване на химичната символика. 
Запишете номерата на слайдовете. Опишете накратко в какво се състоят 
техните възможности по отношение на това учебно съдържание.

4  Заключение

Предложената система от изисквания към електронните компетентности 
на учители по химия отразява възможностите за приложение на ИКТ в 
обучението по химия в настоящата образователна среда – най-много 
един компютър в кабинета по химия и проектор. Това дава възможност 
за приложението є при установяване и анализ на компетентности на 
настоящи учители. В процеса на изследването възможностите на системата 
и най-вече на включените в нея задачи и въпроси ще бъдат проверени чрез 
експертна оценка за съдържателна валидност. 

От друга страна, системата от изисквания може успешно да се прилага 
и при обучение на студенти – бъдещи учители по химия. В този случай 
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изискванията трябва да се обогатят с тези от по-високите нива, посочени 
в таблица 1, например като се включат умения на учителите за използване 
на електронни ресурси в клас при решаване на реални проблеми и за 
организиране на съвместна работа на учениците при проектнобазирано 
обучение.
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Резюме. Проблемите, които възникват в образованието (в това 
число и биологичното), около ключовата дума информация са 
много. Условно, някои от тях могат да бъдат представени в три 
взаимосвързани и припокриващи се среза – общообразователен, 
специфично-предметен  и технически. В пресечното поле на 
тези срезове е мотивиран основният съдържателен акцент в 
дисциплината Аудиовизуални и информационни технологии в 
обучението (АВИТО) – визуализацията на учебна биологична 
информация. Изследването на опита на студентите по отношение 
на визуализацията е организирано около пресечните линии на трите 
основни среза, очертаващи облика на визуализацията в обучението: 
взаимоотношенията вербално-визуално; преподаване – учене – 
резултат от обучението; източници – материални носители.

Ключови думи: визуализация, АВИТО, нагледност, биологично 
образование

1  Въведение 

Нарастващото влияние на глобализацията логично извежда на преден план 
идеята за учене през целия живот. Това е един нов модел на образование, 
част от  ключовите  характеристики,  на който са гъвкавост  и адаптираност 
към променящите се условия, интеграция между класическа и виртуална 
информационна среда.

Проблемите, които възникват в образованието (в това число и 
биологичното), само около ключовата дума информация, са много. 
Условно, някои от тях могат да бъдат представени в три взаимосвързани и 
припокриващи се среза – общообразователен, специфично-предметен (по 
отношение на биологичното образование) и технически. Основният мотив 
за условното разделяне на тези три среза  се извежда от спецификата на 
биологичните обекти и най-общо казано от  вътрешното противоречие 
между съдържанието на обектите като реалност и като вътрешно творение 
в контекста на спецификата на учебната среда и умения за използването 
на ИКТ.  

А) Общообразователен срез
Закономерност в развитието на науката като информационна • 
система е експоненциалният растеж на информацията. Този 

1 Този доклад е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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„информационен взрив” поставя на преден план и въпроса 
за ограничените възможности за присвояване на натрупаната 
информация. Проблемът придобива философски характер, а като 
общопедагогически – е изходна точка за търсене на различни 
решения за справяне с „информационната криза”.
Образоващият се субект има практически неограничен достъп • 
до информация. Във взаимодействието „субект – информация”, 
относителният дял на неконтролируемите променливи непрекъснато 
нараства. Това от своя страна поставя въпроса какви трябва да бъдат 
информационните въздействия в условията на обучение по посока 
външно зададените цели или вътрешно появили се такива.
„Двигателят” на системата процес на обучение – педагогическо • 
взаимодействие има нови характеристики не само по отношение 
на неговите структурни елементи, но и по отношение на баланса 
в съотношението между непосредствено и опосредствано 
взаимодействие. 

Б) Специфично-предметен срез
Биологичните обекти и процеси като обект на усвояване (в условията • 
на обучение) претърпяват многократна външна и вътрешна 
трансформация, продиктувана от целите. Тази трансформация е 
„натоварена” с физиологични, логически, психолого-педагогически 
и методически аспекти, които  в интегралното си проявление 
„рамкират” и визуализирането на биологичната информация.
От качеството на визуализиране на биологичните обекти в тези • 
условия до голяма степен зависи да бъде „запазена” истинността 
на знанието, за да не  бъде „изхвърлен” реалният свят и заместен 
само от вътрешен конструкт за него.
Проблемът визуализация на биологична информация е част от • 
професионалната подготовка на учителя по биология и може да 
бъде пренамерен в системата професионални  умения както в 
съдържателен, така и в педагого-технологичен аспект.

В) Технически срез
Един от възможните пътища за „укротяване” на информацията и • 
персонофицирането й по посока  външно зададени или вътрешни 
цели е чрез компютърните технологии.
Грамотността и уменията за приложение на ИКТ в различен • 
контекст на учителя биолог е  едно от условията за ефективна 
бъдеща дейност.

Даваме си сметка, че споменатото може  да бъде обогатено не само като 
аспекти, но и като дълбочина и декомпозиция на всеки от тях. Независимо 
от това те са изходна точка за търсенето на отговори за  мястото на 
визуализацията в процеса на обучение по биология, за източниците 
за образуване на нагледи и саморефлексията, за противоречието 
между „външната и вътрешна реалност” и истинността на знанието, за 
съдържанието и технологията на трансформиране на опита в хода на 
подготовката на бъдещите учители по биология. 

Една от научните дисциплини, включени в модела на подготовката на 
учители (в това число и по биология), е „Аудиовизуални информационни 
технологии в обучението” (АВИТО). Тук ще изведeм един център при 
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конструиране на концепция за обучението по тази дисциплина – параметри 
за трансформиране на опита на студентите в контекста на професионалните 
умения на учителя по биология.

2  Някои общи изходни постановки

А) Относно специфично-предметния срез
Дисциплината АВИТО традиционно съществува в модела на подготовка 

на учители във висшите училища. Тя е от групата дисциплини, които 
осигуряват професионалната квалификация на учителя, без значение за коя 
предметна област става въпрос. Предметната област обаче пряко се отразява 
върху съдържанието на дисциплината, подобно на останалите базисни 
дисциплини от методическия модул, и това е разбираемо и очевидно. 
Ако се опитаме условно да отделим общото в дисциплината АВИТО за 
различните предметни области, то е в рамките на общообразователния 
и техническия срез (вж.по-горе), но акцентът в съдържателен аспект се 
извежда от същността на специфично-предметния срез. 

Знанието за живото е незаменима част от културата на всеки човек 
и интегрална част от личностния му модел на поведение.  То не може 
да стане лично достояние извън сетивния опит на субекта. Живото в 
цялото си изумително многообразие (като реални обекти, свойства и 
признаци) отдавна е напуснало полето на непосредствената сетивност. 
От друга страна, то (живото) условно казано сякаш съществува в няколко 
„измерения” в живота на всеки – като реалност, като образ за тази реалност, 
като „идея” - в създаденото от човека. Тази многопластовост на опита 
води след себе си в чисто познавателен аспект до редица проблеми с адрес 
истинността на знанието. Всичко това мотивира избора на съдържателен 
акцент в дисциплината АВИТО – визуализацията на учебна биологична 
информация.

Б) Относно компютърните технологии (технически срез) в контекста 
визуализация на биологична информация

Тук е направо излишно да се разсъждава върху огромните възможности 
на тези технологии. Гъвкавост, интерактивност, достъпност, колаборация, 
индивидуализация,  самооценка и др. са само  няколко ключови думи, 
които  добре описват  тези възможности. Част от оценката в споменатия 
контекст е свързана и  с параметрите и качеството на изгражданите образи 
за живото във  физиологичен и психологически план. Центърът от ъгъла 
на специфично-предметния срез в случая обаче  е отговор на въпросите 
„Какво?” „До колко?” „При какви условия?” и „Как?” (по проблема 
визуализация на биологична учебна информация), отнесени, от една 
страна, към технологиите и от  втора – към  необходимостта от методически 
„инструмент” за  интегриране на виртуалната  и традиционната среда 
в контекста на целите като част от функционалната  биологическа и 
методическа грамотност на учителя.
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В) Относно детерминиращи граници на нормативната документация 
за средното училище в полето на специфично-предметния срез и 
компютърните технологии.

В този контекст могат да бъдат изведени два центъра, условно обединени 
в смисъла  „единство в многообразието”:

Изисквания на модела на работното място• . Единството в 
многообразието от компетенции на учителя се осигурява от 
т.нар. типовата длъжностна характеристика, която е своеобразен 
детерминант в модела на специалиста учител.
Нормативна документация• . В учебния план за средното училище 
са включени 24 учебни предмета, групирани в 8 културно-
образователни области. Единството в това многообразие от 
предметни области се осигурява от пакет нормативни документи. 
Като цяло те детерминират модела на образователната практика. 
Самата нормативна рамка, като съдържание и практика, също 
е част от необходимите знания и умения на учителя. В случая 
се визират ДОИ за учебно съдържание, учебните програми и 
основното средство за учител и ученици – учебно-методическия 
комплект (УМК). Центърът тук е учебната програма, която като  
логически и съдържателен  конструкт може да изпълнява ролята на 
матрица за технологичното осигуряване на процеса обучение чрез 
компютърно базирани учебни ресурси.

Една илюстрация за посочените два детерминанта и връзките между 
тях е представена на схема 1.

От представеното е видно, че визуализацията на биологична информация 
нормативно е изведена на преден план в явна форма. Знанията за живата 
система отдавна са в света на “свръхсетивните” отношения и връзки, а не 
само на територията на живото съзерцание. Нагледността в обучението 
по биология е единство между единично и общо, конкретно и абстрактно, 
сетивно и рационално. Това е естествено и има обективна основа, най-
малкото защото голяма част от елементите на живата система са в полето 
на микросвета, извън възможностите на сензорните системи  на човека. 
Така образите за този микросвят се превръщат в специфично образувание, 
резултат както от трансформацията от приборите, с които става видим, 
така и от образуването им чрез взаимодействието на творческото мислене 
и въображение.

В условията на учебната среда, биологичното учебно знание претърпява 
и още една трансформация, детерминирана от целите. Не само обектите 
от микросвета, то и тези от макросвета трябва да бъдат специфично 
визуализирани като своебразна сплав между сетивно и рационално, 
единично и общо, конкретно и абстрактно. Тогава този визуален конструкт 
става част от информационното ядро на определено умение и специфично 
се преобразува по посока на целта. Колкото до норматива, разбирането 
за нагледността и визуализацията на биологичната информация в 
учебната програма е цялостен конструкт, който може да се опише в двата 
представени в схемата  взаимосвързани елемента: умение – контекст и 
дейности. Основно средство в тази насока е т. нар. учебно-методически 
комплект (УМК), който представлява материализация на съдържанието 
на образованието в дадена предметна област и модела на дейностите 



          487Визуализацията на биологична информация          487

на субектите в плоскостта на основната детерминанта – целите. Това 
е обединение от специфични продукти на съдържателна, структурна 
и концептуална (а не формална) основа и представлява своеобразен 
сценарий на образователния процес по даден учебен предмет. В този 
смисъл УМК включва и модел на визуализацията на избраната информация 
в рамките на спецификата на различните продукти (а от тук и различното 
предназначение) и технология на работа с визуалната информация 
в контекста на целите [2]. Т. е. към описанието на детермнантите би 
следвало да се включат ИКТ, които са неизменна част от националната 
стратегия за развитие на образованието. „В съвременното глобализиращо 
се и динамично общество владеенето и ползването на информационните 
и комуникационни технологии е съществен елемент от функционалната 
грамотност на всеки човек, необходимо условие за неговата лична и 
професионална реализация” [3].

Фиг. 1. Детерминиращи граници на нормативната документация за средното училище 
в полето на специфично-предметния срез и компютърните технологии
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3  Визуализацията в опита на студентите (бъдещи учители 
    по биология) като структурообразуващ фактор 
    в концепцията за АВИТО

Възприемането на различните признаци, свойства и отношения на 
обектите от действителността заема централно място в психическата 
дейност на всеки човек. То е базата, която осигурява ориентировката в 
конкретна ситуация. На негова основа се организира дейността и се 
формира модел на поведение в съответствие с обективните свойства 
и отношения на  обектите, оценката и саморегулацията на собственото 
поведение. Възприятието, за разлика от усещанията, лежи в основата на 
обективацията на външната и „вътрешна” действителност. По такъв начин 
възприятието встъпва като осмислен (включващ и вземането на решение), 
означен (т. е. свързан с речта) синтез на множество различни усещания 
получени от цялостния обект. Синтезът в образа на обекта е резултат 
от активното негово отражение. Т.е. това е не пасивно, като в огледало 
отражение, защото в образа сякаш се трансформира целият опит, целият 
психически живот на конкретния човек. Свойства на възприятието като 
константност, предметност, компактност, обобщеност не се появяват  с 
раждането на индивида. Те постепено се изграждат и развиват в жизнения 
му опит, като резултат от работата на сензорните системи и синтетичната 
дейност на мозъка. Във всяко възприятие влиза и сякаш се възпроизвежда 
минал опит и мислене на възприемащия субект, “оцветено” от неговите 
чувства и емоции. 

Всичко казано до тук „облича” в необходимост специалното внимание 
към визуализацията на учебна информация, защото тя е от значение 
за самото разбиране на биологичните обекти, за тяхното сравняване, 
групиране, анализиране и оценяване.

4  Изследване на визуализацията като опит на студентите 
    на входа на обучението по АВИТО (резултати и изводи)

Изследването на опита на студентите има своите мотиви не само в 
общообразователен план, като изходна точка при изграждането на 
концепцията на определена научна дисциплина, но и в специфично-
предметен (професионално-педагогически) план – от гледна точка на 
натрупани образи и личностна визия  за ролите на учителя. От позицията 
на учащ, тези образи се проектират не само като ответно, реципрочно 
учениково поведение, но и като база за изграждане на собствен поведенчески 
модел в ролята на учител. От тази гледна точка  инструментариумът 
(анкета) за проучване на опита на студентите в първи курс (специалности 
Биология и химия и География и биология в Биологически факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски”) организирахме около пресечните линии на 
трите основни среза, очертаващи облика на визуализацията в обучението: 
взаимоотношението вербално-визуално (въпроси 1 и 2); визуализацията 
в контекста на взаимоотношението преподаване – учене – резултат от 
обучението (въпроси 3, 4, 10, 11); визуалната информация за биологичните 
обекти в контекста на взаимоотношението източници – материални 
носители (въпроси 5, 6, 7, 8, 9). 
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В съответствие със среза, очертаващ взаимоотношението вербално 
-визуално се получи разпределение на отговорите на студентите, отразено 
в таблица 1.

Таблица 1. Въпроси и резултати, свързани с взаимоотношението вербално – визуално
                                   Отговори
Въпрос

Водеща 
спрямо 
текста

Равнозначна 
на текста

Подчинена на 
текста

Нямаше 
значение

Как бихте определили ролята на 
изображенията в учебника 
 при подготовката си за часовете 
по биология? (въпрос 1)

10 23% 16 37% 17 40% - -

Как бихте определили ролята на 
изображенията в учебника 
 при подготовката си за матура 
(кандидат-студентски изпит)? 
(въпрос 2)

9 21% 21 50% 11 26% 1 2%

От представените резултати е видно, че е почти еднакъв броят студенти, 
които определят ролята на изображенията, съответно като „равнозначна 
на текста” и „подчинена на текста” при подготовката си за часовете по 
биология в средното училище. В рамките на различното ситуационно 
присъствие и роля на визуализацията – при подготовката за матура или 
кандидат-студентски изпит – се наблюдава леко изместване в полза на 
по-високата роля: „равнозначна”, като тази тенденция е добре изразена 
при студентите от специалност География и биология, а при студентите 
от Биология и химия се наблюдава почти пълно съответствие между 
отговорите на двата въпроса.

В рамките на среза, очертан от взаимоотношението преподаване-учене-
резултат от обучението се получиха резултати, представени в таблици 2 и 3.

Таблица 2. Въпроси и резултати, свързани с взаимоотношението преподаване – учене
                                   Отговори
Въпрос

Почти във 
всеки час

Няколко 
пъти в срока

Веднъж 
в срока

Веднъж 
годишно

Почти 
никога

Колко често сте ползвали 
изображения извън дадените в 
учебника при подготовката си за 
часовете по биология? (въпрос 3)

14 33% 18 42% - - - - 11 26%

Колко често учителят по биология 
ползваше изображения при 
преподаване на ново знание? 
(въпрос 4)

25 58% 15 35% 2 5% - - 1 2%

От резултатите, представени в  двете таблици (табл. 2 и табл. 3), 
може да се направи извод, че студентите декларират често използване 
на изображения, като само 26% от тях признават, че почти никога не са 
ползвали изображения извън дадените в учебника. Успоредно с това, и 
учителят по биология изключително често ползва изображения, но реално 
само около 17% от студентите са ползвали изображенията целенасочено 
във връзка с учебния текст по отношение на определени учебни цели.

При изследване на предпочитанията относно използваните източници на 
визуална информация студентите ранжираха следните дадени източници: 
учебника по биология; енциклопедии, други учебници и учебни помагала, 
книги; средства за онагледяване, конструирани от учителя; интернет; 
образователни програми и филми (въпрос 7). В резултат от ранжирането 
се получи следният ред: интернет и учебникът по биология са най-
предпочитани, като няма съществена разлика между тях и не може да 



490 490 Н. Цанова, Н. Райчева

Таблица 3. Въпроси и резултати, свързани с проучване на резултатите от обучението по 
биология в контекста на визуализацията на биологична информация

Въпрос Отговори брой %

Има ли изображение 
от обучението по 
биология, което да 
си спомняте най-
добре? Опишете го 
или го изобразете! 
(въпрос 10)

Нищо не си спомням!
Изображения на устройство на 
биологични структури извън 
непосредствената сетивност  
(рибозоми, митохондрии, растителна 
клетка, еукариотна клетка, кожа, 
органи на половата система и др.)

21 
9

50%
21%

ДНК2 12 17%

Изображения на биохимични процеси 
– цикъл на Кребс

1 2%

Каква е според Вас 
причината да си 
спомняте точно това 
изображение или 
да не си спомняте 
изображение? 
(въпрос 11)

Сложност на изображенията;
не съм им обръщал много внимание;
много презентации правихме 
и гледахме, но не правехме 
изображения.

3
17

1

8%
40%

2%

Най-често срещаното изображение е 
това на ДНК.

10 17%

Изображението беше ясно и 
съответстваше на текста.
Правих модел (презентация) за това.

4

5

10%

11%

Опитвах се да разбера текста 3 8%

2 Очевидно е, че отговора „ДНК” е част от гореизведена група обекти, но поради широкото 
присъствие на този отговор и някои обяснения на този факт си позволихме специалното 
отделяне и насочването на вниманието към този обект.

Таблица 4. Въпроси и резултати от проучването на границите на реално приложение 
на компютъра в обучението по биология

                                   Отговори
Въпрос

Почти във 
всеки час

Няколко 
пъти в срока

Веднъж 
в срока

Веднъж 
годишно

Почти 
никога

Колко често сте ползвали 
компютър за целите на обуче-
нието по биология? (въпрос 8)

9 21% 22 51% 3 7% 1 2% 8 19%

Таблица 5. Въпроси и резултати от проучването на границите на реално приложение на 
компютъра в обучението по биология

Въпрос Отговори брой %

Ако сте ползвали 
компютъра, моля 
опишете с каква цел! 
(въпрос 9)

Допълнителна информация (без 
конкретизация)

12 34%

Допълнителна информация за 
визуализация

12 34%

За решаване на задачи, поставени 
от учителя (презентации, модели, 
латински наименования на обекти, 
примери и др.)

9 26%

За решаване на тестове и подготовка 
за матура

2 6%

се определи ясно принадлежност към първа и втора позиция от реда. 
Тези източници са следвани от енциклопедии, други учебници и учебни 
помагала, книги, следват образователни програми и филми и на последно 
място са поставени средствата за онагледяване, конструирани от учителя.

Очевидно е, че при това ранжиране водещи са най-достъпните 



          491Визуализацията на биологична информация          491

източници, като силно се подценява ролята на учителя, който в същото 
време очевидно отделя особено внимание на визуализацията и не се 
доверява на изображенията в учебника. 

Проучването на ролята на компютъра като средство в обучението 
по биология  присъства в проведената анкета в два въпроса, съответно 
с избираем и свободен отговор, представени с обобщени резултати в 
таблици 4 и 5.

От представените резултати се налага изводът, че почти половината от 
студентите не са ползвали целенасочено компютъра или изобщо не са го 
ползвали за обучението по биология в средното училище. При ползването 
на компютър водеща цел е визуализирането на биологични обекти и 
процеси, основно извън границите на непосредствената ни сетивност.

Проучването на най-често прилаганите в практиката материални 
носители на визуална информация в контекста на опита на студентите, 
натрупан в обучението в СОУ, е представено в таблица 6.

Таблица 6. Въпроси и резултати от проучване на материалните носители на визуална 
информация в биологичното образование в средното училище

Въпрос Отговори брой %

Какви средства 
за онагледяване 
най-често ползваше 
учителят по биология 
за онагледяване 
на биологична 
информация? 
(въпрос 5)

Изображения от учебника 9 21%

Изображения от енциклопедии, 
учебни помагала и книги

4 9%

Изображения на табла 6 14%

Схематични рисунки на дъската 20 47%

Диапозитиви 3 7%

Филми, клипове, анимации 1 2%

Успоредно с това направихме проучване за предпочитанията на 
изследваните лица относно материалните носители на визуална инфор-
мация, от гледна точка на най-доброто є възприемане и обработване. В 
хода на това проучване анкетираните трябваше да ранжират следните 
варианти, според своето предпочитание: естествени обекти(живи 
обекти, формалинови препарати, хербарии, препарирани животни и др.); 
снимки на естествени обекти; макети и табла; схеми, таблици и графики; 
филми, клипове, анимации (въпрос 6). В резултат от ранжирането се получи 
следният ред със значима разлика между позициите: 1. естествени обекти; 
2. филми, клипове, анимации; 3. снимки на естествени обекти; 4. макети 
и табла; 5.схеми, таблици и графики. От представения ред става видно, че 
първите позиции са заети от възможностите, които най-силно повлияват 
емоционалната сфера, съответно в непосредствената и опосредствана 
сетивност. Тук се налага  и едно допълнително уточнение, че това са най-
подценяваните материални носители на визуална информация от учителя 
по биология. От друга страна, най-често прилаганите от учителя „схеми 
и таблици” са поставени на последно място. Този факт обаче разгледан в 
корелация с отчетените резултати от обучението по биология (свързани с 
визуализацията) показва, че именно при ползване на предпочитаните от 
учителя и подценявани от ученика, схематични изображения (при условие 
на съответствие с учебния текст и включеност в познавателната дейност 
на ученика) е налице траен и адекватен образ в съзнанието на ученика.



492 492 Н. Цанова, Н. Райчева

В резултат на проведено изследване могат да се направят следните изводи:
Осъзната е необходимостта от изображения в обучението по 1. 
биология в съответствие с учебния текст както от учителите, така 
и от учениците.
Учениците подценяват ролята на изображенията, конструирани от 2. 
учителя.
Изображенията, колкото и да са атрактивни, не изпълняват 3. 
функцията си, ако не са част от познавателната дейност на ученика, 
което очевидно е недооценяван факт от учителя по биология.
Налице е дисбаланс между приложението, от една страна, на 4. 
естествени обекти и динамични модели и, от друга страна, на 
двумерни изображения.
Установена е ниска степен на целенасочено приложение на 5. 
компютъра в обучението по биология.
Водеща цел при приложението на компютъра в обучението по 6. 
биология е визуализацията на биологична информация.

Преобразуването на опита (в т. ч. и на някои нагласи) по отношение 
на визуализацията на биологична информация трябва да се ориентира в 
следните посоки:

Обосновано приложение на система от критерии за анализ и избор 1. 
на изображения с учебна цел.
Избор на варианти за интегриране на различни носители на 2. 
визуална информация в определена последователност, от гледна 
точка на ефективността на процеса на обучение по биология 
(имаме предвид обоснована от научни факти по отношение на 
релацията абстрактно – конкретно в съответствие с истинността и 
максимална достоверност на достигнатото знание).

5  Заключение

Процесът на обогатяване на жизнения опит с образи на възприятието 
сякаш прилича на  perpetuum mobile, на   пясъчен часовник по спиралата 
на личностното развитие в определени времеви граници. Тук може би са 
добра илюстрация думите на Г. Хегел „Краят е начало, следствието – 
основание, действието – причина”. Ако се опитаме да разсъждаваме върху 
характеристиките на краят и началото, на основанието и действието 
в условията на задължителното обучение в средното училище, те се 
изписват в най-общ план от очакваните резултати  в ограничен времеви 
ресурс. Колкото до следствието, едно обективно основание за търсенето 
на критерии за изграждане на образите на възприятието  (с оглед на целите) 
е тяхната истинност, а от тук и инстинност на знанието за света.
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Резюме. Настоящият доклад има за цел да представи изследване на 
вижданията на 247 ученици на възраст 16-18 години по отношение 
на използването на компютър в обучението по физика и астрономия 
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видове уроци по физика.
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1  Въведение 

Съвременното информационно общество налага на учителите в средното 
училище изисквания да използват компютърни технологии с цел постигане 
на  целите на обучение – знания, умения, отношения. Компютърните 
технологии са все още предизвикателство за част от преподавателите 
в средното училище, освен в технически аспект, и в използването на 
конкретна методика (технология).

2  Изисквания към компютърната презентация
 

При изготвянето на компютърна презентация се съблюдават следните 
дидактически принципи на обучение [1]:

нагледност•  – свързан с повишаване на мотивацията за учене и за 
по-добро разбиране на физичните понятия при тяхното формиране; 
визуализиране на информация и представяне на учебния материал 
в по-достъпен вид;
съзнателност•  – свързан с осмисляне на прочетената информация;
активност•  – възможност за интеракция чрез различни дейности, 
които се предлагат в презентацията;
достъпност•  – възможност за създаване на такъв продукт, чието 
съдържание да е достъпно за учениците и съобразено с възрастовите 
им характеристики и интелектуални възможности;
системност•  – самата компютърна презентация е съвкупност от 
слайдове с взаимно свързани връзки и отношения помежду си, 
образуващи определена цялост и завършеност; 
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трайност на знанията и уменията•  – изразява се в даване на 
възможност за затвърдяване на знанията и изява на уменията 
на учениците да прилагат същественото от изучения материал 
в различни ситуации и с използване на различни форми на 
информация (графики, звук, текст, снимков материал, анимации, 
симулации);
индивидуален подход•  – възможност за индивидуална работа на 
ученика с компютърния модел.

Критериите за оценка на компютърната презентация се делят на [2]:
а) съдържателни:

темата отговаря на зададената;• 
събраната информация е обвързана с овладяването на знания и • 
умения по физика и астрономия;
поднесената информация да бъде достъпна, научното съдържание • 
– коректно, точно и ясно;
подбраното съдържание трябва да бъде дозирано, т.е. реално • 
постижимо в рамките на определен брой минути.

б) технологични:
в презентацията да е на лице хармонично съчетаване на текст, • 
картинки, таблично и графично представяне на информацията, там 
където съдържанието позволява това;
включен е активен елемент на обучение – активна графика, • 
анимация;
ергономично оформление на слайдовете – четивност, качествени • 
графични изображения, дозираност на елементите на всеки слайд;
естетическо оформление на презентацията.• 

в) презентиране на информацията:
синхронност при представянето – съчетаване на слово, средства на • 
невербално общуване с аудиторията и технологията (компютъра);
обогатяване на информацията от екрана с допълнителни • 
разяснения;
управление на времето, предоставено за представяне;• 
съгласуваност на участниците при презентирането – разпределение • 
на ролите във времето на презентиране, равно участие, екипност.

3  Резултати от анкетно проучване

При създаване на компютърна презентация автори могат да бъдат учители, 
ученици или екип от ученици под ръководството на учител (проект 
„Физика в моите очи”: http://www.innovativeteachersbg.org/ncphysics/NKF.
html). Практиката показва, че учителите предпочитат да дават на своите 
ученици да се изявяват чрез създаване на компютърни презентации по 
определена тема, предложена от учителя. При изследване на 247 ученици 
на възраст 16-18 години от четири средни общообразователни училища, 
една професионална гимназия и Националната природоматематическа 
гимназия бяха зададени следните въпроси в част от анкетно проучване 
[3]. Целта на въпросите е свързана с вижданията на учениците на мястото 
на персоналния компютър в часовете по физика и астрономия:
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Ползва ли се компютър по време на часовете по физика и 1. 
астрономия?

 а) не;
 б) да, за проверка и самопроверка на знанията ни; 
 в) да, като онагледяващо средство от страна на учителя;
 г) да, за онагледяване на физични процеси и явления, 
     чиито програми разработваме като проекти;
 д) да, за представяне на наши изследвания по зададени теми.
Фигура 1 представя графично получените резултати от първи въпрос: 

при 18% от учениците не се използва компютър по време на часовете по 
физика и астрономия; само 4% от учениците посочват използването на 
компютър за проверка на знанията им; 26% от анкетираните считат, че 
учителят ползва компютър като онагледяващо средство; 23% от учениците 
определят използването на компютър като онагледяващо средство на 
продукти, създадени от самите тях; най-голям процент – 29% са посочили 
използването на компютър за представяне на ученически изследвания.

Фигура 1

Кои занимания с персонален компютър биха били най-интересни 2. 
за вас в учебно време?

 а) не ми е интересно;
 б) занимателни програми – игри, музика, филми и др.;
 в) комуникации в учебно време – e-mail, chat и др.;
 г) работа с обучаващи програми;
 д) създаване на компютърни продукти по зададена тема.
На фигура 2 са представени отговорите на втори въпрос, които са твърде 

разнообразни като предпочитания: за 6% от учениците заниманията с 
персонален компютър не представляват интерес; най-голям процент от 
анкетираните – 33% посочват занимателните програми като най-интересни 
в учебно време; 17% от учениците предпочитат комуникациите в процеса 
на обучение; 23% – обучаващи програми; 21% – създаване на компютърни 
продукти по зададена тема.
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Фигура 2

В кои часове по физика имате най-голяма полза от използване на 3. 
персонален компютър?

 а) нови знания;
 б) лабораторни упражнения;
 в) решаване на задачи;
 г) проверка и оценка;
 д) за обобщение на раздел от учебното съдържание.
На фигура 3 са представени отговорите на въпрос 3, като при този 

въпрос има силно изразени мнения към определени типове уроци: 45% 
от учениците смятат, че най-голяма полза от компютъра биха имали в 
уроците за нови знания; на следващо място в уроците за обобщение и 
систематизиране на знанията им при приключване на раздел от учебното 
съдържание – 25%;  17% са посочили лабораторни упражнения; почти 
равни проценти – 6% и 7% са получили отговорите, които подкрепят 
уроците за решаване на задачи и за проверка и оценка на знанията и 
уменията на учениците.

Фигура 3

При анализа на данните от кръговите диаграми се вижда, че в реалния 
час учителите използват компютър за онагледяване на явления и процеси, 
като в повечето случаи продуктите се разработват от ученици. Разнообразни 
са вижданията на учениците за дейностите, свързани с използване на 
компютър като най-голям процент от учениците (33%) са посочили 
занимателните програми. Най-голяма полза от използването на компютър 
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учениците посочват за уроците за нови знания (45%)  и за обобщение и 
систематизиране на знанията (25%), което е възможно да означава, че 
познават само тези варианти на уроци с използване на компютър.

4  Примерни модели на интегриране на компютърната 
    презентация в различни типове уроци

Компютърната презентация, създадена от учителя има възможност да 
се използва в следните два случая: за част от часа – за визуализиране 
на изучаван обект, явление или процес; за затвърдяване на знанията и 
уменията на учениците; за обобщение и систематизиране на знанията 
и уменията на учениците; за проверка и оценка на знанията и уменията 
на учениците и др.; за целия час – с включени елементи от структурата 
на урока. Когато подготвя компютърна презентация, учителят трябва 
да се съобрази и с вида на урока, целта на продукта, да я планира, като 
определи каква структурирана информация ще съдържа – ще има ли 
проблемни въпроси, експерименти, задачи за затвърдяване, тестове т.е. в 
какви дейности и взаимодействия ще участват учител и ученици. Важно 
значение има и как ще се осъществи управлението на презентацията и 
времето, за което ще се представи.

Урок за нови знания:
Предварителна подготовка на плана за работа с компютърния модел • 
(цели, дейности, очаквани резултати);
Организация на учебнопознавателната дейност – мотивиране на • 
учениците, разработване на ново учебно съдържание, изготвяне 
на въпроси и задачи за самостоятелна/групова работа чрез 
инсталирането им в презентацията или на работни листове, подходи 
при оценяване на извършените дейности от учениците;
Провеждане на урока;• 
Анализ на резултатите.• 

Урок за решаване на задачи:
Представяне на решена задача (анимиране, обяснения, задаване на • 
алгоритъм) от учителя чрез компютърна презентация;
Представяне на задачи на екран (дъска) или на работни листове, • 
които се решават индивидуално или групово от учениците;
Обсъждане на решенията от учениците;• 
Проверка на решенията с представянето им с компютърна • 
презентация;
Анализ и оценка на извършените дейности.• 

Препоръчително е самостоятелното или груповото решаване на задачи 
от учениците да става върху хартиен носител. 

Семинарно занятие [4]:
Учителят:

Формулира темите за самостоятелна подготовка;1. 
Определя работните групи;2. 
Издирва и проверява сайтовете по отношение на научност, 3. 
достъпност и актуалност;
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Консултира работните групи по отношение на:4. 
 • Работа със сайта;
 • Обработка на събраната информация;
 • Подготовка на презентацията.

Оценява извършената работа.5. 
Учениците представят в семинарното занятие своите презентации, 

като аудиторията (останалите съученици и учител) задава въпроси по 
извършеното и оценява продукта.
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The aim of this paper is to present a successful example of applying a new 
approach to foreign language education which draws on the most recent de-
velopments in the sphere as well as on currently developing ICT applications 
and their classroom use. This “method” is based on a complex yet balanced 
treatment of components such as adapting the e-learning environment to major 
principles of up-to-date pedagogies, development of ICT tools for use in for-
eign language teaching and learning with accompanying teacher training and 
maximum employment of the potential of Web 2.0 for in-class and out-of-class 
activities.

1  The changing educational context

The world as we know it today, whether we consider it from an everyday per-
spective or from the theoretical premise of a particular scientific field, is incon-
ceivable without the use of the World Wide Web. It is also an almost undispu-
table fact that when thinking about internet-based tools we more often than not 
consider what specialists have termed Web 2.0 [1] – ones that allow us to cre-
ate and share content online, not simply search for information and download 
ready-made resources. These processes have already influenced the educational 
arena. According to one of the pioneers in the sphere of research into digital 
tools and their pedagogic uses, Marc Prensky, we are witnessing a profound 
change in students’ and teachers’ roles and student-teacher relationships, which 
are not confined within the walls of the classroom but go well beyond them [2]. 
Contemporary students use a number of Web 2.0 tools on a regular basis – they 
chat, Skype, visit forums, and more importantly, they contribute to wikis and 
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blogs. This, in turn, poses new requirements to the teaching content and the 
modes of delivery of this content. “Students’ digital competencies and ICT ex-
periences outside the classroom” make it necessary for their teachers to “begin 
to change the way they plan their lessons, organise the learning activities and 
consider the use of materials and resources so that the students are interested, 
active, positive to learning and, above all, motivated to develop in the particular 
subject area” [3]. Thus it is becoming a necessity to implement ICT in “non-IT” 
subjects on a regular basis.

2  From cutting-edge projects to implementation in regular 
    school practice. Success factors

A lot of educational projects have already been devised, tried out and, in some 
cases, implemented in school practice in order to meet the above-outlined de-
mands. A certain number of them have resorted to game-based learning as a 
general approach to learning which allows students to realize their potential in a 
motivating, familiar environment setting them challenging yet meaningful tasks 
and involving them in competition as well as in cooperation with both teachers/
instructors and peers. However, it is often the case that wonderful projects have 
but a short life after the project end date. Among the factors which contribute to 
such positive attempts becoming a “fact” of regular school practice we would 
argue that there are several of critical importance. The most important ones can 
be summarized in the following way: (1) meeting a real demand of education-
al practice; (2) devising relevant pedagogy; (3) implementing the underlying 
theoretical ideas through the use of well-designed products which presuppose 
flexible uses. An example of such successful attempt which goes beyond the 
one-off project effect is the ARGuing for Multilingual Motivation in Web 2.01. 
Although in Prensky’s opinion learning languages naturally presupposes utili-
zation of modern ICT tools [2], it takes careful planning and experimentation to 
actually provide both suitable conditions and relevant methods and classroom 
resources to turn this into regular mainstream practice.
 

2.1  Addressing real educational demands

The ARGuing project has developed an Alternate Reality Game (ARG) called 
the Tower of Babel (ToB) that utilizes digital technology (Web 2.0 tools) as a 
communication tool for international, multilingual peer student communities 
that have to solve online quests by working as a massively multiplayer col-
laborative group, in multiple languages [4]. ARGs consist of “a blend of online 
narrative and puzzle solving” [4]. This “alternate reality” is staged by a pup-
petmaster who steers the players towards taking one or other direction as the 
story of the game unfolds. Collaboration among players and networking can 
be viewed as central to an ARG as they help the participants to become im-
mersed in the game plot” [3]. We can name several examples of ARGs devised    
1 ARGuing for Multilingual Motivation in Web 2.0 is a Comenius project under the LLP framework, 
realized in 2007-2009. The following partners took part in it: University of the West of Scotland, 
Scotland, project coordinator, Kindersite Project Ltd, England, Centro Navarro De Autoaprendizaje 
De Idiomas, Spain, Ahead of the Game, the Netehrlands, ofia University – Department of Information 
and In-service Training of Teachers, Bulgaria and Ruse University, Bulgaria.
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specifically for an educational context (see http://www.arg-education.eu/). The 
Tower of Babel ARG addresses two fundamental needs in modern education in 
an innovative manner: bridging the widening technological gap between edu-
cators and their students and motivating students to understand the benefits of 
learning languages in the process of participating in an online game.

A number of features of the ARG in question should be emphasized upon 
when considering the practicalities of utilizing digital tools in education. First 
and foremost, the Tower of Babel ARG presupposes and creates activities for 
specific content-oriented and wider use of the existing infrastructure and re-
sources both in class and in extra class time. The conceptualization of the gen-
eration gap conceived in terms of ease of acquisition and fluency of use of 
digital resources [2]2 is one of the corner stones of the underlying methodology. 
Additionally, it targets an innovative aspect of ICT-based gaming, i.e. an ARG. 
Thus the very nature of an ARG allows for the employment of a number of Web 
2.0 tools which stimulate communication and collaboration – forum discus-
sions, blogs, etc.

The second major aim in this particular case was raising students’ motiva-
tion to communicate in foreign languages, even ones they may not be study-
ing. Enhancing motivation, devoting willingly more time to languages learning, 
raising awareness of linguistic diversity were thus made part of the pedagogy 
and game development. Apart from the use of forums and blogs, the plot of the 
game allowed for setting players different types of tasks. The latter were called 
quests and in their structure and design resemble Bernie Dodge’s WebQuests 
[5]. Their main purpose was to motivate language learning and curiosity to-
wards further languages, besides, they also stimulate practising a number of 
ICT skills (such as searching for relevant information on the Web, uploading 
word, image and audio files, resizing images, etc.). In short, such an ARG cre-
ates opportunities for assessment and setting of learning objectives relevant for 
school environment that correlate to established school curricula.

2.2  Devising relevant pedagogy

According to recent research into ARGs they have considerable educational 
potential and they are in line with a number of theories of teaching and learn-
ing [6]. Not used initially in educational contexts, ARGs, however, have a huge 
educational potential – research has shown they are compatible with at least 
several theories of teaching and learning such as 

Constructivism• , seen as a philosophical, epistemological, and peda-
gogical approach to learning; learning is viewed as an active process in 
which learners construct new ideas or concepts based upon their current 
or past knowledge [7];
Situated learning• , which views learning as a function of the activity, 
context and culture in which it occurs [8];
Cognitive apprenticeship• , which is seen as an instructional strategy 
modelling the processes experts use to handle complex tasks. The focus 
is on cognitive and metacognitive skills, requiring the externalization of 

2 Prensky coined the terms “digital natives” referring to contemporary students and “digital aliens” 
referring to their teachers, the main idea being how deep is the divide between these two groups’ 
digital skills.
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processes that are usually carried out internally. Observing the process-
es by which an expert thinks and practices these skills teach students to 
learn independently [9];
Problem-based learning• , which is viewed as an instructional strategy 
for posing real world situations (contextualized and thus thought to be 
significant) and providing resources, guidance, and instruction to learn-
ers as they develop specific content knowledge and skills to solve prob-
lems [10].

ARGs include a variety of technology channels to search for information and 
to communicate, work and learn collaboratively, solve problems and decode 
images and messages in order to fulfil different game-specific tasks [4]. ARGs 
tell a story whose development may be affected by participants’ ideas or ac-
tions and often involves multiple media and game elements. They give players 
opportunities for multi-channel communication – through emails, instant mes-
sages, blogs, etc. [3]. The need for collaboration during such a game creates 
real-life opportunities for meaningful communication among players in order 
to cope with the tasks and, finally, with the game itself [6].

Furthermore, the Tower of Babel demonstrates that a specific ICT applica-
tion (an ARG) can be used as a tool for mainstreaming of ICT in learning and 
teaching in a school context. It shows that there are innovative structural ele-
ments that enlarge and enhance the potential for mainstreaming – collaboration, 
need for constant communication, the design of lifelike and relevant content-
oriented tasks, the authenticity of language quest solution. It also demonstrated 
convincingly that awareness of these design features among language teach-
ers will contribute to the realization of communicative and effective language 
teaching. The specificity of the ICT application devises a path for creating own 
quests and own ARGs with other relevant learning content thus adding an ad-
vanced vision of ICT-enabled learning. 

This particular ARG also showed how the playing of a “serious” game can 
be embedded into longterm educational objectives in the area of language learn-
ing which corresponds to implementation of the communicative and action-
oriented approach in language learning, teaching and assessment. Developing a 
tested and relevant ARG also fosters in concrete terms the uptake of ICT and in 
particular game-based and constructivist approaches in education and training. 
In general, judging by the overwhelmingly positive and encouraging teachers’ 
response [3, 11] it can be concluded that the implementation of such a novel 
game promotes and supports the development of innovative ICT-based content 
together with an innovative pedagogy and practice. In reality, the implementa-
tion of the game demonstrates a concrete and effective way of responding to the 
challenges of globalization and computerization when ICT has become embed-
ded in social and economic fabric but education is yet to follow. It also shows a 
path to provision of more attractive, more engaging learning.

2.3  Specific products and their relevance to mainstreaming Web 2.0 
       in (language) education

2.3.1  An ARG game promoting multilingualism

In the concrete example of the Tower of Babel ARG, an international team of 
experts in ICT and educational applications, in ARGs, in language learning 
and teacher training from five European countries created an ARG, suitable for 
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stimulating curiosity towards communicating in modern foreign languages. In 
this respect, the game supports in practice the principle of promoting multilinu-
alism and mutual understanding among language learners from various coun-
tries in Europe [12] Drawing on previous experience of similar projects and ini-
tiatives [13] or others based on developing intercomprehension skills [14] the 
creators of the Tower of Babel ARG were particularly interested in promoting 
the importance of learners’ plurilingual competences in mainstream classroom 
practice. The above are ensured by the game plot which refers to notions and 
values well-established in European civilization and stimulates students to col-
laborate with each other and with the Game characters – the French-speaking 
Lor, the Spanish-speaking Seb and the English-speaking Zak. In doing so the 
players solve different ‘quests’ whose aim is to bring people from different 
parts of Europe together by learning more about each other’s personalities, the 
history and traditions of the different countries and people’s daily lives. All 
these tasks correspond to the ideas of plurilingualism and intercultural com-
municative competence [12, 15] but are realized through incorporating social 
Internet (Web 2.0) tools in language education. 

Some of the quests  require a correct answer – one of a choice of three; or 
an open-ended answer such as uploading a suitable photo, an audio file or a 
short text in a particular language. Thus students’ ICT skills are also used and/
or further developed. The majority of these Quests would send the players to 
search for the information they need before they submit what they see as the 
correct answer or seek cooperation with other students – speakers of differ-
ent languages. Thus, for instance, Bulgarian learners of English would have to 
identify Spanish learners of English or Polish learners of Spanish in order to 
find about the mystery personality from one of the Quests (Olentzero, a Basque 
character similar to Santa Claus), for example. 

2.3.2  Teacher training courses 

The pedagogical impact and the products targeting pedagogy issues have been 
a major component of the outset which is a prerequisite for further repeated ap-
plications as the Game is meant for use in school contexts. However, to make 
the actual runs of the game happen, apart from keen players, there have to be 
prepared teachers. That is why the team provided opportunities for teachers to 
actually be exposed to and experience for themselves certain game features as 
well as relevant up-to-date language learning theory through an online, dis-
tance course. The teacher training activities are incorporated within the same 
platform where the actual ToB ARG takes place so that teachers can get used to 
the interface and the different links they can follow before students start play-
ing. Teachers are also encouraged to use forums, messages, emails, etc. while 
communicating with each other as well as with their tutors and with students 
during the game itself. The course is divided in two major parts – the Getting to 
Know You and the Teachers Info sections. A balance between material, related 
to recent Europe-wide developments in language-learning and material, related 
to the development of certain ICT skills has been purposefully sought after. In 
addition, teachers are provided with both theoretical input on ARGs, social In-
ternet, plurilingualism, intercomprehension, etc. and practical hands-on process 
of trial and error while coming to grips with the ‘theory’ [3].
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Teachers were given two types of status and accordingly two types of access:
Participating teachers with rights and access to comment and mark an• swers;
Observing teachers with limited access and tasks (the number of the • 
latter being rather high which delineates the potential for further dis-
semination and uptake).

This differentiation provides opportunity to accommodate all teachers with 
differing level of ICT literacy and from various backgrounds into the game 
environment. Thus the provision of teacher training in the framework of the 
game provides time for gaining the experience needed and opportunity to go 
through the game several times, so that different teachers’ needs are catered for 
in practice.

2.3.3  Web 2.0 Educational Methodological guide

The ARG is accompanied by an appropriate methodology for incorporating so-
cial Internet (Web 2.0) tools within language education to help teachers learn 
and understand how they can use the Internet, in similar ways to how their 
students are already using technology on a daily basis. The Methodology guide 
relates to constructivist concepts of learning, which hold that by reflecting on 
their own experiences all learners actively construct their own understanding of 
the world based on both their previous and current knowledge.

The developed methodology is based on concrete piloting activities and con-
ceptualizes the empirical evidence and data gathered in three consecutive pilot-
ing sessions. It should be noted that the topic of games in teaching and learning 
is not particularly novel but the uptake of using games in learning still faces 
many challenges and misconceptions. The methodology also draws upon links 
between simulation/gaming methodologies supported by non-computer based 
activities, i.e. various forms of role-play, games, simulations, and other exer-
cises in textbooks and the ARG methodology. The manual constitutes a com-
prehensive guide to the idea of ARGs, their application in various educational 
and non-educational contexts. It emphasises on a step-by step approach to the 
use of such games exemplifying the process with the actual implementation of 
the Tower of Babel ARG with discrete elements and considerations for teachers, 
timing of the activity, appropriate context taking into account school environ-
ment, tips for using it as class and out-of-class activity, specific roles of students 
and teachers and advice on assessment of students’ work. 

Thus the methodology developed sets a broader objective: to answer ques-
tions about learning games and to help pave a path for people and organiza-
tions interested in developing or fostering the development of serious games for 
learning. In this respect the Guide provides a good grounding in the field and 
can serve for motivation and information for those willing to participate in this 
rapidly growing domain.

2.3.4  Case Studies and Use Case Scenarios

The research into previous cases of using ARG both in and out of an educa-
tional setting has enabled the team to devise a practical yet theoretically sound 
relevant methodology and to avoid some of the identified pitfalls (i.e. eMapps, 
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ARGOSI, etc.)3. In addition, the specially designed Use Case Scenarios, whose 
main objective is to look at the possibilities of using Alternate Reality Games 
(ARG) for other subject areas and specially cross-discipline usage, are ex-
tremely useful and provide another tool for mainstreaming Web 2.0 in regular 
classroom activities in a number of subjects. The subject areas addressed in the 
possible scenarios are as follows:

Single subject:
Applied Mathematics • 
International Trade• 
Geography• 
Intercultural understanding• 

Multidisciplinary areas:
Literature/History/Cultural heritage• 
Physics and Mathematics • 
Geography and Environmental Protection• 
Art & Design• 

Teacher Training 
For training CLIL teachers across languages/subjects/countries. • 

The document suggests briefly ideas of possible topics to be incorporated in 
a compelling storyline for the target group into which quests can be integrated. 
It also outlines the learning objectives that can be met through the use of ARGs 
in the respective educational context that mostly refer to developing specific 
skills and raise understanding and awareness and in effect motivate learners. 
The use case scenarios refer to ideas for ARG use in classroom and extra cur-
riculum activities with students but also in teacher education and Training. The 
essence of these methodological documents draws upon the assumption that:

new technologies would inspire huge shifts in classroom pedagogy;• 
more inspired or motivated educators would pro-actively undertake ac-• 
tion in this direction and there should be institutional support for them 
through teacher training.

3  Gathered evidence and collected data in support of 
    mainstreaming ICT in educational settings

The implementation of the ToB ARG can be viewed against a number of indica-
tors both quantitative and qualitative. Quantitative indicators would include the 
number of countries involved, the number of participating schools, the number 
of representatives of the target groups involved, etc. Thus 13 countries were 
represented in the massive run of the ToB ARG (Bulgaria, Belgium, Greece, 
Hungary, Italy, Lithuania, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, 
Spain, UK) and 95 participating teachers brought in their students. 

Additionally, it should be noted that the responses to the game quests resulted 
in:

Uploaded – 862 files (Audio, video, word, presentations, images)• 
Submitted – 9,135 answers across all the quests• 

3 For more information on ARGs in education and in non-educational contexts, see     http://www.
arg-education.eu/, latest access on January 30th, 2011.
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Posted – hundreds of messages to the forums and participants guilds.• 
These figures clearly indicate the success of the piloting activities and the 

potential of the developed ARG.
Other ‘soft’ data adds to the qualification of the outcomes of implementing 

the game. For examples, some opinions shared in the forums and in the answers 
from the open-ended questions of the accompanying surveys include the fol-
lowing expressions:

“fabulous, brilliant idea”;• 
“we learnt so much” (from an interview of a partner);• 
“The project was very innovative and that constituted part of the dif-• 
ficulties in the implementation (again from a partner interview)”;
“Brilliant scenario” – the partner creating it did very good work. • 

Some of the opinions expressed in the process of reflection concern the gen-
eration gap concerning the use of ICT and gaming.

“Kids are using this world (i.e. ICT and online games)”;• 
“sometimes it seems a second nature for all of them”.• 

In this respect some of the findings about teachers’ attitudes can be con-
sidered to go counter some general assumptions about the intergenerational 
gap and about the challenges of the new media. This is largely due to the fact 
that technologically, the level was above their initial expectations. But this had 
been identified in the Case Studies and certain provisions were made to sup-
port teachers effectively during the training phase. In the actual massive pilot, 
teachers demonstrated great enthusiasm, willingness and readiness to become 
part of an experiment of that type. This exhibited energy and enthusiasm com-
pensated for some lack of experience and routine in the use of the technology 
and its new potential. However, there is enough evidence to claim that there is 
an acute need for teacher communication and reflection concerning their con-
crete involvement in the piloting activities and the teacher forum was used to 
this end. 

As often emphasized these types of games are characterized by freedom and 
it is freedom and control and in particular their balance that constitutes in some 
partners’ opinion the basic issue and challenge for putting this type of serious 
game (ARGs) in an educational framework. In this respect the interplay between 
pedagogic and play attitude can be reconciled and the game really applied in 
compliance with real learning objectives set in classroom environment.

4  Conclusion

The challenges of a world which is becoming more and more digitalized can 
not only be met but also turned into learning assets when there are clear educa-
tional targets. The conditions for achieving it are the following: first, objective 
interest in using Web 2.0 on part of students are to be streamlined in suitable 
pedagogical directions, and second, educators are to be equipped with both 
practical skills in using technology themselves and theoretical knowledge as 
of how to apply it their own practice. In this context schools can benefit from 
what ICT in general and ARG gaming in particular could offer without major 
disruption of the current learning and curriculum objectives. 
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Abstract. The paper considers some changes in the nature of learning 
which take place under the influence of the swift development and vast 
use of social internet tools and social networks in every-day life and 
more recently, in education. The authors briefly review some relevant 
theoretical ideas which influence the processes of teaching and learning. 
They also aim to shed light to the changed requirements teachers and 
educators in general are currently facing.
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The aim of the present paper is to discuss some of the current changes in mod-
ern classrooms due to the swift development and vast use of social internet 
tools and social networks in every-day life and more recently, in education in 
the light of emergent theories and to outline those which pose the biggest chal-
lenges to the majority of teachers.

1  Towards a digitalized education – the changing context 

Many would argue that the internet is becoming more and more ubiquitous – it 
is taking over channels of personal communication: the number of people hav-
ing a FaceBook, MySpace, (or Netlog in the Bulgarian context), etc. profile is 
constantly growing. Apart from being “trendy”, this phenomenon is the result 
of modern digital technology being accessible to a wider audience and of its fa-
cilitating the exchange of news, information and ideas. Young people – teenag-
ers and university students, even primary kids, take up a substantial share in the 
above-mentioned communities. These “real-life” processes have already begun 
to influence the way today’s learners are taught at school or at university – edu-
cational institutions have started looking for ways to incorporate digital tools in 
regular classroom use and most of all, to prepare teachers to deliver their con-
tent in such a manner. Having in mind young people are proved to learn how to 
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use digital tools extremely fast [1], a lot faster than adults, educationalists face 
these challenges to devise adequate approaches and pedagogical equipment to 
support teachers and lecturers in this process.3

2  Learning in a digital environment – an altered educational 
    context

The search for possible applications of a whole generation of internet resources, 
currently known as social internet or Web 2.0 in the sphere of secondary and of 
tertiary education as well as in the sphere of teacher training and adult educa-
tion has provoked and is accompanied by innovative theories concerning the 
teaching and learning process. These ideas and theories provide answers to the 
challenges, which appear as a result of the existence of an extremely dynamic 
digital environment. This environment no longer involves individual thinking 
and a static/linear type of knowledge derived from extracting information from 
a variety of sources by use of Web 1.0 technologies. It exploits connected, sen-
sory thinking which is enabled by Web 2.0 and 3D Internet in the process of 
which drawing on the expertise of others becomes an important asset. All these 
new features of the process of knowledge-acquisition and skills-development 
requires teachers to change their perceptions of both their own and their stu-
dents’ roles as well as their attitudes to the instructional materials. The latter 
are no longer print-based and unchanging but possess a dynamism of their own 
since they are complemented, additionally developed and sometimes even cre-
ated by the collective efforts of teacher and students as well as their networked 
partners, who do not necessarily belong to the particular group or class.

Social learning
Thus ideas developed over the past 15 years, by researchers such as John 

Seeley Brown’s, D. A. Wiley’s, E. K. Edwards’ [2], among others, can be 
viewed as a point of departure as far as the application of Web 2.0 in education 
is concerned. One of the most prominent of these ideas is the concept that in the 
digital age, social learning4 becomes a central process. These researchers place 
a very important emphasis on the new characteristics learning in the digital age 
displays. For example, Brown [2] points out that our understanding of a certain 
content is socially constructed through conversations and communication about 
this content as well through interacting with other people. The result is a shift 
in the focus – what we learn when using information technologies is no longer 
central but how we learn it is significant. Going further, social learning is thus 
3 The paper presents the most important results of the research into the emerging pedagogical theories 
relevant to Web 2.0 education carried out by the Bulgarian team on a European project – Web 2.0 
ERC (European Resource Centre – Simplifying Web 2.0 Education) over the past year. The findings 
of the research are currently being incorporated into a system of teacher training activities which are 
to happen in a number of European countries (however, the former are not confined to the countries 
of the project partnership only). The project partnership comprises University of the West of Scot-
land, Scotland, coordinating partner,Kindersite Project Ltd, England, Sofia University, Department 
of Information and In-service Training of Teachers, Bulgaria, PROJEKTkompetenz.eu OG, Austria, 
Panepistimio Peloponnisou, University of Peloponnese, Department of Social and Educational Poli-
cy, Greece, Kulturring in Berlin e.v., Germany, Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu, Department 
Of Information Technology, Poland, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Turkey.
4 See http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/glossary/s.html about social learning as viewed by the 
champions of this theory.
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characterized5, by the favourable opportunities and conditions offered by open 
source platforms for connecting a growing number of learners and for partici-
pation in the process of creating and using content. 

Together with John Hagel, Brown [3] develops the idea that in the case of 
participants taking part in open source projects, learning takes place at four lev-
els, namely, (1) they observe and work with the code of others; (2) they observe 
their own code at work; (3) they receive feedback and comments from others 
using their own code and (4) they have access to others’ feedback and com-
ments regarding the code developed by other developers of open source soft-
ware. These participants start as legitimate peripheral participants and while 
they are developing their own skills creating their own code, they evolve to 
become others’ mentors and/or trainers. Thus participants structure their own 
learning environments and accumulate the resources they need to learn when 
it is most appropriate and convenient to them. The two authors claim that any 
process of learning has the same structure regardless of the sphere of knowl-
edge it refers to. These new circumstances lead to a culture of learning, teach-
ing and mentoring among peers [2]. Brown also claims that today’s learning is 
related to what he calls culture of participation, which is noted for borrowing 
from others and mixing already familiar elements into a new whole, adding 
small changes and sharing in return. It is characterised by reciprocity and the 
identity of the learner is constructed through creation and sharing. Furthermore, 
we learn from others in the same way that they learn from us and this acceler-
ates our self-development abilities, which leads to us being “more innovative 
together than anyone alone”. 

Other authors use the terms synergy [4] to mark this effect of the learn-
ing process. This term is most often used to mean “a dynamic energetic atmo-
sphere, created in an online class, in which learners interact and communicate 
with each other” to produce a greater effect than the sum total of their indi-
vidual effects [5].

The influence of the ideas about social learning as participation and in fact, 
joint learning and communication with practically the whole world, is extreme-
ly strong and is gaining in popularity these days. One of its aspects can be seen 
in the current use of social environments for conferences on training technolo-
gies (see, for instance, www.conference20.com: Steve Hargadon, founder of 
the Classroom 2.0 social network, host of the Future of Education interview 
series, and co-chair of the Global Education Conference, estimates the pro-
foundly transforming role of these ideas as a manifesto for the front lines of 
modern Internet). 

Taking into consideration all the above points, it is necessary to change cur-
rent perceptions of knowledge which should no longer be viewed simply as a 
substance transferred from teacher to student but as a social picture of educa-
tion. This understanding presupposes changing such established dogmas as “I 
think, that is why…” for “we participate, that is why…”, “access to informa-
tion” for “access to people”, “I study for study’s sake” for “I study in order to 
be…”. This, in turn, also means perceiving learners as partners.

5 Although the example quoted by the authors refers to ICT specialists who create ICT products, 
we would like to make it clear that it actually is comparable to any case when learning/working in a 
network is concerned.
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Learning ecosystems and connectivism
United by the perception of learning as a process enabled by joint effort, 

a number of authors [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] compare it to an 
ecosystem. Thus the terms learning ecology, designing ecologies, designing 
ecosystems, learning ecosystem and ecosystem’s thinking are used to express 
new views about educational environment in the digital age.  The use of this 
new terminology allows the transfer of characteristics of ecology, seen as an 
open, complex, adaptable system, distinguished by its diversity, and consisting 
of dynamic interrelated elements to the new digital educational environment.

These characteristics are now used to depict virtual communities based on 
special interests. The latter spread all over the world and mingle with local 
groups, which interact face-to-face, for instance at school. Thus they create a 
new educational environment which draws simultaneously on the local and on 
the global and which, (according researches such as Brown): (1) establish a cul-
ture which respects the blurred boundaries between producing and consuming 
knowledge; (2) enable teachers and managers to communicate informally with 
and thus act as mentors or advisers for their students or subordinates; (3) offer 
access to resources which go well beyond the local and readily accessible.

New ideas useful to local communities appear as a result of the above [8].
To sum up, it can be argued that modern technologies and especially Web 2.0 

create conditions for learning to take place in informal contexts, through com-
munication and interaction with a network of peers, teachers or experts from 
various backgrounds. Specialists are seeking to establish the characteristics of 
such learning environments seen as systems, characterized by 

openness• 
complexity• 
adaptability• 
diversity• 
dynamism.• 

Connectivism [15] is another theory that has occurred as a result of modern 
technological advancements and is seen as related to the development and use 
of Web tools in education. It is also influenced by chaos, network, and com-
plexity and self-organization theories. Perhaps the most important point of rel-
evance to Web 2.0 learning that connectivism bears is that learning nowadays 
can reside outside of ourselves (within an organisation or a database) and is fo-
cused on connecting specialised information sets. This makes the connections 
that enable learners to learn more important than their current state of knowing. 
This also means new information is continually being acquired and that the 
ability to draw distinctions between important and unimportant information is 
vital. Thus the emphasis should be put on the acquisition of adequate learning 
strategies and not so much on what is being studied.

3  Implications for implementing Web 2.0 in mainstream 
    educational contexts

All ideas and theories taken into consideration, there is an important conclusion 
to be drawn. One of the basic questions in relation to the educational applica-
tions of each of these ideas and theories is the question dealing with teachers’ 
roles in the light of these ideas and theories.
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The ecology of learning is related to the use of blogs, wikis, different col-
laborative tools, of any means of establishing a connection (Skype, social net-
works, etc.). Teachers’ role in organising such an environment departs from the 
traditional as they are not the key figures determining what is happening within 
the system. Teachers are assuming the role of a partner ready to listen to learn-
ers and to learn from them. What is more, teachers face the serious challenge 
of how to incorporate the aims of secondary or tertiary education (which have 
been formulated  in a pre-digital age) in this process.

4  Conclusion

It is true that the traditional model of teaching states that a teacher/tutor plays 
different roles. However, his/her most important function among these is to 
offer a coherent story within the boundaries of a certain discipline. Under the 
altered conditions in the digital era, social and technological networks change 
the role of a teacher in a way that he/she stops being the only expert in the class-
room. What is more, apart from communicating with the ideas of various ex-
plorers, learners can communicate with the authors of these ideas themselves. 
The opportunities to connect and “converse” provided by networks are in fact 
numberless and learners are now able to control them. Hence, the basic chal-
lenge facing teachers these days is how to organise the education process in the 
conditions of convergence of the boundaries between formal and independent 
learning. However, these theories cannot be seen as an alternative to conven-
tional education. On the contrary, they have to be viewed as a potent catalyst 
leading to the dynamisation of traditional education thus broadening its social 
foundations.
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В процеса на дистанционно обучение често преподавателите нямат 
представа как се приема преподаваният от тях учебен материал. За разлика 
от преподаването от тип „лице в лице”, дистанционното обучение не 
позволява на лектора  да променя скоростта, с която преподава в зависимост 
от реакциите на учащите. В практиката все повече навлизат технически 
средства, позволяващи измерването на показатели и параметри  като: 
степен на концентрация,  скорост на възприемане на учебния материал, 
израз на лицето, емоции, реакции. Техниките и средствата  за измерване 
на тези показатели са:

Следене движението на очите и тяхната посока;1. 
Разпознаване на лицеви изражения и жестове.2. 

Средствата за следене движението на очите показват коя част от екрана 
се гледа най-много, колко време се отделя за четенето на определен 
текст. Обвързването на тази техника с въпроси след провеждането на 
урока показва степента на трудност, която са изпитали с разбирането 
на учебния материал. Измерването на концентрацията се основава на 
степента на движение на очите спрямо екрана, ако учащият мести погледа 
си прекалено често и гледа в различна посока от монитора, то следва да 
се предположи, че обучаемият е уморен и разконцентриран и му е нужна 
почивка. Преподавателят решава кога да направи кратка почивка или 
да намали  скоростта, с която преподава, когато определен процент от 
обучаемите започнат да показват признаци на разсеяност.  Следенето на 
очните движения се използва и  в помощ на хора с церебрална парализа 
или друго състояние, което не им позволява да се движат [1]. Системи 
от този род в повечето случаи са единственият начин за комуникация 
с хора с много висока степен на обездвиженост. Участието на такива 
хора в образователния процес е изключително затруднено поради  
невъзможността да изразят своето отношение към учебния материал.

Следенето  на очите и техните движения е процес, измерващ  или точката, 
в която гледаме или движението на очите спрямо главата.  Устройството, 
измерващо позициите на очите  и техните движения, се нарича “eye track-
er”. Тези устройства се използват в изследвания на зрителната система, 
в психологията, в лингвистиката и продуктовия дизайн. Има много 
методи за измерване на очните движения, но най-популярният вариант 
използва видео избражения, от които се извлича положението на очите. 
Другите методи използват  контактни лещи с датчици и  датчици за 
електроокулограма.
1 Този постер е изготвен с финансовата подкрепа на СФ по проект № BG051PO001-3.3.04/52.
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Фиг. 1. Местата оцветени с оранжево показват „горещите точки” [2]

Типове следящи устройства

Устройствата, проследяващи движението на очите използват няколко 
метода, но принципно могат да бъдат разделени в три категории.

В първата катгория попада методът, използващ контактна леща с 
вграден магнитен сензор или огледало. Точността на изследването зависи 
от  степента на приплъзване на контактната леща спрямо движещото се 
око. Комбинираното използване на точно фиксирани контактни  лещи и  
бобини около окото позволяват  измервания с изключителна прецизност.  

Втората широко използвана категория използва неконтактни-оптически  
методи за измерване движенията на очите.  Източник на инфрачервена 
светлина се насочва срещу окото, а отразената светлина се насочва срещу 
видео камера или друго специализирано устройство с оптичен сензор. 
Получената информация се анализира, за да се филтрират паразитните 
отражения от истинските двжения на очите. Методите, използващи 
видеокамери следят отражението на роговицата  и центъра на зеницата, 
за да определят посоките на  движение на очите.  По-точен метод за 
следене на очните движения е използването на  характерни белези видими 
във вътрешносттта на окото, като кръвоносните съдове на ретината, 
следвайки движението на тези белези, се определя и преместването на 
очите. Оптическите методи, и по-точно тези,  основаващи се на видео 
камерите, са широко използвани. Те са по-евтини и по-предпочитани от 
използващите ги.

Фиг. 2. [3]
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Третата категория измерва електрическите потенциали, измерени 
с електроди разположени около очите.  Очите са източник на стабилно 
електромагнитно поле, което може да бъде засечено дори в пълна тъмнина 
и затворени очи.  Електрическите сигнали, получени  от двойка контактни 
електроди разположени около очите, се наричат Electrooculogram (EOG). 

Едно от основните предимства на този метод пред видео базираните е 
възможността за следене и записване на очните движения при затворени 
очи и по време на сън. Предимствата на този метод са ниската маса, 
изискват много ниска изчислителна мощност, работят при всякакви 
светлинни условия.

Технологии и техники

Най-широко приложение е получила системата за следене на очните 
движения чрез използване не на видеокамери. Камерата следи едно 
от двете очи и записва неговото движение, докато обектът гледа към 
обектива.  Повечето модерни следящи системи използват контрастта, за 
да определят центъра на зеницата  и използват насочена инфрачервена  
или светлина близка до инфрачервения спектър, за да създадат  отражение 
от роговицата. Векторът между  излъчената и отразената светлина се 
използва, за да се изчисли точката или областта от екрана, която гледа 
обектът. 

Два основни типа техники се използват: ярка зеница и тъмна зеница. 
Разликите се основават на  местоположението на източника на светлина 
спрямо оптиката. Ако източникът на светлина е коаксиален спрямо 
оптичния път, тогава очите действат като отразител, и светлина отразена 
от ретината  създава ярка зеница, подобна на ефекта „червено око”. Ако 
източникът на светлина е изместен настрани от оптичния път, тогава 
зеницата изглежда тъмна, защото отражението от източника на светлина 
не е насочено към обектива. 

Настройките на различните системи се отличават една от друга.Има 
системи, при които главата е фиксирана, при други системи сензорите 
се прикрепят върху главата на обекта, а други системи дават повече 
свобода на движение, но пък са по-малко точни. Най-ниската честота 
на опресняване е 30 Hz. За по-точни резултати се използват системи с 
опресняване 50/60 Hz, а най-съвременните видео-базирани системи имат 
честота на опресняване от 240, 350 или дори 1000/1250 Hz.

Избор на следящо устройство

Една от трудностите при избор на следящо устройство е, че окото никога 
на стои абсолютно неподвижно, и е трудно да се разграничи малко, но 
бързо насочено движение на окото от  хаотично инстиктивно движение 
на окото.  Една често използвана техника е да се записват едновременно и 
двете очи и да се сравняват вертикалните скорости на ротация. Двете очи 
на нормално виждащ обект са много добре координирани и разликите са 
минимални. 
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Фиг. 3. [4]

Едно от най-обещаващите приложения на  системите за следене на 
очите е използването им като входно устройство за работа с компютър. 
Използвайки тази технология, напълно парализирани хора ще могат 
да комуникират по-пълноценно с околните, да управляват устройства 
като моторизирани  инвалидни колички и  да участват в дистанционно 
преподавани курсове. Първите такива устройства са предназначени 
за любителите на компютърни игри. Пример е проектът COGAIN [11]  
основан в университета De Montfort. Първоначално проектът е бил 
използван за играене на компютърни игри, но впоследствие се е разраснал 
и в момента позволява пълноценно  участие в мултимедийни курсове и 
различни форми на дистанционно обучение. Устройството е базирано на 
високоскоростна видеокамера и източници на инфрачервена светлина. 
Постигнатата точност е до 5 мм.

Системи за разпознаване на лицеви изражения и жестове

Системите за разпознаване на емоционалното състояние на обучаемия 
разпознават: усмивки, тъга, умора, отвращение, гняв, несъгласие и т.н. В 
зависимост от техническата си реализация са софтуерно или хардуерно 
базирани. Предимство на софтуерните системи е по-ниската цена. Техните 
недостатъци са по-ниската производителност, невъзможност да се използват 
самостоятелно (имат нужда от  персонален компютър). Хардуерно-
базираните системи използват специализирани високопроизводителни 
процесори, които или имат нужда от персонален компютър, или могат да 
работят напълно самостоятелно. Недостатък на тези системи е прекалено 
високата цена (около 150$) [5]. Софтуерно базираните системи използват 
за оптичен сензор уеб-камери, чиято цена непрекъснато намалява, а 
качеството на изображението и честотата на опресняване се увеличава. 
Друго  приложение на тези системи е използването им като допълнителен 
фактор за автенитификация при провеждане на дистанционни изпити. 
В този случай системата разпознава лицето на изпитвания, с което се 
намаляват възможностите за измама. За съжаление повечето системи, 
използващи само един оптичен сензор и без допълнителен източник на 
инфрачервена светлина, лесно могат да бъдат манипулирани или заблудени 
[6]. Хардуерно базирани устройства като  Kinnect  притежават няколко 
сензора, позволяващи им „тримерно” виждане, което прави по-трудно 
заблуждаването на системата. 
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Символиката, или как ние 
се представяме със символи1

Евгения Ковачева
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Резюме. Символите са навсякъде около нас, особено в нашия 
информационен век. Заобикалят ни като реклами, информиращи 
ни във всеки един момент от нашето ежедневие – реално и 
виртуално. Изследването до каква степен значението на символите 
се е променило с поколенията, е цел на тази статия. Тя е базирана 
на работата на студенти от курсове по Реклама, технологии и 
дизайн и Проектиране на човеко-машинен интерфейс от факултета 
по математика и информатика на Софийски университет през 
последните 10 години. Курсовете изграждат основни умения у 
студентите за създаване интерфейс на софтуерни продукти – именно 
тази междинна част между човека и продукта, която използва 
символи за визуализиране на функционалностите на приложенията. 
Една от задачите по време на обучението е как студентите могат 
да се представят със символи, а оттам интерпретацията на 
използването им в работата. В тази статия ще бъдат представени 
някои от резултатите.

Ключови думи: символите, разпознаване на символите, значения, 
обучение

1  Въведение

През последните 10 години във Факултета по математика и информатика 
(ФМИ) на Софийски университет се преподават дисциплина Проектиране 
на човеко-машинен интерфейс (ПЧМИ) за 3 години се провеждаше и 
Реклама, технологии, дизайн (РТД). В тези два предмета студентите са 
насочвани за визуално изграждане на разработваните от тях приложения. 
В първия се обръща повече внимание на процеса на изграждане на 
приложението от самото начало: проучване на потенциалните потребители, 
техните нужди, а оттам и функционалностите на приложението и най-
накрая интерфейсът, който ще представи тези функционалности. Във 
втория ударението падаше на визуалното представяне, на цветовете, 
символите, т.е. на графичния дизайн.

Насочеността на студентите във ФМИ е към технологичните решения. 
Курсът ПЧМИ е задължителен за специалност Софтуерно инженерство и 
изборен за останалите студенти, РТД беше изборен. 

И в двата курса първата задача към студентите е да реализират свое 
собствено представяне с помощта на символи.
1 Този постер е изготвен с частичната финансова подкрепа на Фонд „Научни изследвания” по 
проект № INZO1/0111.
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2  Предположения

Целите на задачата Представи се със символи е да се определи до 
каква степен студентите разграничават и възприемат символите. Има 
ли изградена единна ценностна система за тяхното поколение. Зад тези 
въпроси се крие естеството на предметите, по които се задава. Важно 
и за двата предмета е, че студентите се учат да изграждат интерфейс на 
различни компютърни приложения – част от посланията си студентите би 
трябвало да споделят чрез използваните от тях символи. 

При поставяне на задачата за представяне, преподавателят има 
хипотеза, че в нашата страна нямаме единна система за значенията – т. е. 
всеки възприема символите по свое вътрешно усещане – изграждането на 
ценностна система е различно [1].

3  Резултати

След проучване и анализиране на резултати от последните три години е:
Момчетата бяха насочени прагматично и наблягаха на нещата, с • 
които те се занимават, а момичетата гледаха по-философски на 
представянето си. 
Усеща се влияние на източните култири [2]. Колегите са по-добре с • 
източната символика – символи, без никакъв щрих за ортодоксална 
религия.
Има различно тълкувание на символите от различните студенти – • 
например интерпретацията на крило на самолет – за едни – то е 
престиж, а за други – само средство за пътуване.

4  Заключение

Формираната символна система през последните 20 години се базира на 
най-често използваната в мрежата символика. Виртуалното общуване все 
още е приоритет, но за щастие се наблюдава и стремеж за реално общуване 
(лице-в-лице) при студентите.

Използвана литература

Знаци и символи, илюстриран справочник за техния произход и значение, 1. 
Книгомания 2009
J.C.Cooper (1978) An Illustrated encyclopaedia of traditional symbols, 2. 
Thames&Hudson
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1  Въведение

Електронните лингвистични корпуси намират все по-широко приложение 
както в теоретичната, така и в приложната лингвистика. Заедно с това се 
множат и усъвършенстват софтуерните продукти за анотиране и анализ 
на голям обем текстове. Това позволява и на академични звена с не много 
голям финансов и човешки потенциал да изработват корпуси, „скроени” 
за техните нужди.

2  Проектът „Електронни арабоезични ресурси”
 

Водени от желанието си да развиваме преподаването и изследването на 
арабския език, в рамките на нашата катедра в унисон със световните 
тенденции, започнахме през 2010 г. работа върху проект, финансиран 
от фонд „Научни изследвания” към СУ, за създаване на няколко вида 
електронни корпуси, включващи текстове на арабски език:

(А) Корпус от писмени и устни текстове на арабски език, създадени 
от носители на езика;
(Б) Корпус от писмени и устни текстове на арабски език, създадени 
от българи, изучаващи езика;
(В) Паралелен корпус от писмени текстове на арабски език и 
техните преводи на български език;
(Г) Паралелен корпус от писмени текстове на български език и 
техните преводи на арабски език. 

На този етап най-напреднала е работата по създаване на корпуса от 
оригинални арабски текстове. Подборът на текстовете е подчинен на нуждите 
на преподаването и изследването на арабския език в нашата катедра, както 
и изработването на речници и терминологични бази данни. За да обслужва 
тези нужди, корпусът трябва да включва текстове, които са: 

тематично и жанрово многообразни;• 
представителни за различни функционални варианти на съвременния • 
арабски език, за който е характерна социолингвистичната ситуация 
на диглосия. 

Обработката на текстовете на този етап включва трансформиране 
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в Unicode (UTF-8) и съхраняване в XML формат, при което се добавят 
метаданни по модела на TEI – хедър и тагове, маркиращи разделите 
на текста, ако има такива. Хедърът включва информация за текста – 
библиографски данни (заглавие, автор, място и дата на публикуване), 
категоризация (обществена сфера на функциониране, тема, жанр), езиков 
вариант, както и информация за файла – кой е съхранил и обработил текста 
и с каква цел (фигура 1). Наличието на хедър позволява да се структурира 
корпусът така, че да позволява детайлно търсене по различни комбинации 
от признаци в зависимост от нуждите.

Фиг. 1. Текст в XML формат

3  Приложения на корпусите в учебния процес

На преподавателите трите вида корпуси, посочени по-горе – от арабски 
текстове на носители на езика, от арабски текстове на изучаващи езика, 
от арабски или български текстове на носители на съответния език и 
преводите им на другия език – дават възможност да изработват по-бързо, 
точно и обективно учебни, справочни и изпитни материали. 

Студентите могат да използват корпусите при своята подготовка по 
езика за уточняване на лексикални значения, съчетаемост (колокации), 
функционално-стилистична обвързаност. Това става с помощта на софтуер 
от типа corpus query system (CQS), както е показано във фигура 2.

Освен в процеса на усвояване на езика, корпусите ще намерят 
приложение и при изработването на курсови и дипломни работи по езика, 
например в сферата на съпоставителното езикознание, транслатологията, 
лексикографията.

4  Очакван ефект

Както работата върху корпусите, така и самите корпуси като продукт, ще 
имат положителен ефект върху работата на преподаватели и студенти от 
Катедрата по арабистика и семитология. Участниците в  изработването 
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на корпусите, преподаватели и студенти, придобиват знания и умения, 
свързани с новите информационни технологии и приложението им в 
сферата на езиците. Готовият продукт от своя страна ще допринесе за 
интензифициране и повишаване качеството на обучението по арабски 
език, за повишаване активността и ролята на учащите в процеса на 
обучение, за запознаването им с възможностите, които предоставят новите 
информационни технологии.

Използвана литература
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ac.uk/creating/guides/linguistic-corpora/index.htm
Text Encoding Initiative: TEI Guidelines, http://www.tei-c.org/index.xml2. 
Teubert, W., Krishnamurthy, R. (eds): Corpus Linguistics, v. 1-6, Routledge,      3. 
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Фиг. 2. Конкорданс и колокати на предлога نع в корпус с обем 200 000 словоформи
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