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Добре дошли във vidubiology

„Креативността се състои в това да проумееш как да приложиш на практика това, което
вече знаеш, така че да минеш отвъд границите на мисленето ти в настоящия момент.”

Jerome Bruner

Проектът по европейската програма Еразъм+ със заглавие vidubiology предлага
иновативни подходи за учениците за изучаване и преоткриване на света на природата с
помощта на дигиталните медии. С настоящия наръчник сме се опитали да представим
един ангажиращ вниманието, ефективен и приятен начин за преподаване на предмета
биология на деца и младежи. Той има за цел да осигури на учителите цялостна подкрепа
за практическото приложение на метода vidubiology.
Ще разясним защо има нужда от проекта и какви цели се опитва да постигне. Ще опишем
методиката на проекта и ще обсъдим ползите от създаването на фото и видео материали
от страна на учениците с цел задълбочаване знанията им по предмета биология. Ще
разгледаме и съществените фактори, които според нас влияят върху процеса на учене на
децата, както и начините, по които бихте могли да направите преподаването по ефективно,
както и как бихте могли да участвате в проекта.
Задачите по проекта са разделени в три модула, всеки от които е представен в детайли.
Предлагаме и техническа подкрепа, в това число и информация за различните видове
технологии и начините за тяхното приложение. В края на наръчника сме приложили и
няколко примера от учители и ученици, които са взели участие в проекта.
Каним ви да посетите нашия сайт vidubiology.eu, където е представен проектът и където
можете да намерите всички нужни материали и бланки за учители и ученици. Фотоси и
видеа, направени от участващите ученици, могат да се намерят на нашия Flickr сайт, както
и в YouTube. Каним ви също да публикувате работата на вашите ученици там.
Моля, свържете се с нас, ако искате да използвате продуктите
на настоящия проект. Ще се радваме да ви помогнем!

ВЪВЕ ДЕНИЕ
Защо vidubiology?
Идеята на проект vidubiology е децата сами да правят снимки и видеа и да ги използват
с цел проучвания и учене по предмета биология по един забавен и интересен начин
(повечето от основните идеи са приложими и по други предмети). Процесът на правене
на снимки дава на децата възможности да фокусират вниманието си и да документират
различни феномени или теми, които изучават по предмета в училище. Освен това се
повишава и ангажираността им в много по-голяма степен от тази при четенето на учебник
или търсенето на информация в Интернет. Друг важен елемент на vidubiology е, че
материалите, които са направени от децата са достъпни за широко използване.
Младите ученици са самостоятелни творци на материалите и по този начин влизат в
ролята едновременно на ученици и учители. Представянето на техните творения по
един креативен начин може да има добър образоватален ефект, както за тях, така и за
други ученици. Груповите дискусии, които се провеждат докато създават продуктите си
им помагат да разсъждават върху концепции и едновременно с това да боравят с нова
терминология по предмета биология.
Друга основна част по проекта vidubiology касае развиването на умения от страна на
децата относно медийното съдържание. Активното медийно участие ги прави по-критични
медийни консуматори.

Цели на проект vidubiology
Глобалното проучване на PISA (Програма за международна оценка на учениците) в
сферата на образованието от 2015 (OECD, 2018), насочено предимно към точните науки,
стига до извода, че учениците от много европейски страни показват слаби резултати и
ниска мотивация за учене на точните науки. Нужно е да се намерят нови начини за
стимулиране на техния интерес и желание да изучават наука.
Голяма част от работата по проекта vidubiology се случва на открито. Това окуражава
учениците да прекарват време сред природата, както и да й се наслаждават - нещо, което
липсва в живота на повечето млади хора. Учениците посещават места в техния квартал,
които иначе биха подминали, и имат различни преживявания сред природата, от които
могат да научат много. Важно е децата да имат възможност да прекарват време сред
природата като част от тяхната учебна програма. (Norðdahl, & Jóhannesson, 2016; Soga, &
Gaston, 2016).
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В Германия, учениците от нашата целева група (от 9 до 10 години) трябва да отделят
повече време на изследователската работа, да имат повече възможности да задават
въпроси, както и повече подкрепа да правят самостоятелни проучвания и същевременно
да използват дигиталните технологии. (Секретариат на Комисията на министрите по
образованието, 2005 & 2016).
Във Великобритания Националната програма за наука гласи, че ”Учениците трябва да
използват заобикалящата ги среда целогодишно, за да си задават и отговарят на въпроси,
свързани с растенията от техния хабитат. Когата е възможно, трябва да наблюдават
растежа на цветя и зеленчуци, които сами са засадили“ (Департамент по образованието,
2013 P.7). Проучванията ни показват, че „практическият” подход към природата в
комбинация с употребата на новите технологии повишава интереса на учениците към
научните дисциплини (Swarat, Ortony, & Revelle, 2012).
Учителите се нуждаят от повече подкрепа, особено по отношение на начините за
използване на дигиталните медии в класната стая. Проектът vidubiology отговаря на
тези потребности, като осигурява подходящи методически пособия за това как активното
създаване на видео може да се интегрира в часовете по биология.

НАКРАТКО ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА VIDUBIOLOGY СА:

ДА ДОБЛИЖАТ УЧЕНИЦИТЕ ДО ПРИРОДАТА
ДА ПОДКРЕПЯТ РАЗБИРАНЕТО НА БИОЛОГИЧНИ
КОНЦЕПЦИИ И ИДЕИ
ДА ПОДОБРЯТ УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ
ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА В ПРОЦЕСА
НА УЧЕНЕ
		ДА СЕ ПОВИШАТ УМЕНИЯТА ИМ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО
НА ПРИРОДНИТЕ ПРОЦЕСИ И СОБСТВЕНИТЕ РАЗКРИТИЯ С
ПОМОЩТА НА РАЗЛИЧНИ МЕДИЙНИ СРЕДСТВА
ДА ПОДОБРЯТ КОМУНИКАЦИЯТА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ
УЧЕНИЦИТЕ В РАЗЛИЧНИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ

ТЕОРЕ ТИЧН А ОСНОВА
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Методическа основа
“Образованието не е само да разкажеш нещо или да ти бъде
разказано нещо - то е един активен и конструктивен процес.”

John Dewey
Почти всеки ученик използва дигиталните медии ежедневно извън училище. Нашето
общество се е превърнало в дигитално, в което информационните и комуникационни
технологични устройства (мобилни телефони, таблети и др.) биват използвани, а
дигиталното съдържание (в това число снимки и видеа) се произвежда и консумира.
Младото поколение по-специално използва видеата, за да изрази себе си и с цел
комуникация - в YouTube, Instagram, Pinterest, Tumblr и др. Освен използването на мобилни
телефони, Интернет и слушането на музика, гледането на видеа онлайн е високо в списъка
на дейностите за отмора чрез употребата на медии. В изследването на JIM от 2018
(Младеж, Информация (Мулти-) медии, направено в Германия сред 12 до 19-годишните)
(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2018), става видно, че девет от десет
младежи гледат регулярно видеа онлайн, а също така разглеждат и снимки/видеа на
своите мобилни телефони всеки ден.
Макар видеата да играят основна роля в живота на
младите хора, то участието им в училищния учебен процес
като инструмент за учене е минимално. Потенциалните
възможности на видеата по отношение образователната
им стойност не са проучени или приложени в училище.
Видеотехнологиите предлагат множество възможности
- като методическо пособие, което да се интегрира в
класната стая, и като техническо средство само по себе си.
Видеата, като аудио-визуални средства, са привлекателни
звуково и визуално - записването на информация и
обработването й се случва с помощта на комбинирани
сензорни рецептори, като по този начин може да се очаква
високо ниво на учене (Mayer, & Moreno, 2003), а конкретните
потребности на обучаемите биват адресирани. Тъй като
учениците са реалните създатели на видеата, се развиват
техните дигиталните компетенции, както и тези, свързани
с предметната област.
Чрез vidubiology учениците
усъвършенстват дигиталните си умения за комуникация
и сътрудничество, както и за подредбата на дигитално
съдържание според посоченото в Европейската рамка
за дигитални компетенции на европейските граждани
(Европейската комисия, 2019).
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Процесът на учене от гледна точка на ученика
В този проект ученето се разглежда като активно конструиране на собственото разбиране,
при което новата информация се свързва с предходния опит и знания. Същевременно
акцентът пада върху начина, по който учениците възприемат природните явления и
използването на визуалните средства. Повечето хора са запознати с израза, който се
свързва с теориите на Дюи “учене чрез правене” или “учене чрез преживяване” (Einarsdóttir,
2010). Дюи подчертава нуждата от индивидуални дейности, от преживяване, като посочва
как това преживяване влияе на индивида (Дюи, 1938). Преживяването според него бива
едновременно активно и пасивно: “ние упражняваме влияние върху дадено нещо, а като
следствие това нещо упражнява влияние върху нас” (Dewey, 1916/1966, p. 139). Когато
един ученик прави снимка, например на семе, снимката „реагира” по начин, по който той
може да види дали снимката е уловила това, което е искал да бъде запечатано на нея, а
едновременно с това може да види и неща, които не е забелязал преди това. Според Дюи
(1916/1966) учениците ще „съпреживеят нещата”, ако разсъждават върху съдържанието
на снимката. Много често хората гледат на преживяването и на дейността като на едно
и също нещо и считат, че децата могат да преживеят нещата, ако са активни, но това не
винаги е така. Ако не разсъждават върху нещата, които правят, дейността не се превръща
в преживяване според Дюи.
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Руският психолог Виготски е оказал съществено влияние върху представата ни как
социалното взаимодействие влияе на процеса на учене. Според неговата социо-културна
теория комуникацията между хората е от значение, когато става въпрос за учене и някои
неща хората могат да научат единствено от други хора. Той защитава позицията, че децата
учат чрез дискусия и взаимодействие с други деца и възрастни, а езикът е съществено
важен в този процес (Vygotsky, 1978). Скот, Асоко и Лийч (2007) дават мнение в насоката,
че научното знание се създава в общността от учени, и че децата не могат да открият
знанието единствено чрез преживявания във физическата среда. За да се окуражи техния
процес на учене, те се нуждаят от възможностите, които средата може да им предостави
и качествено взаимодействие с околните. Впоследствие този процес се задълбочава от
начина, по който учителите представят научните концепции, за да подкрепят децата в
техните проучвания (Gustavsson, & Pramling, 2013).
В рамките на проекта vidubiology обръщаме специално внимание на процеса на
решаване на задачи, както и на учене с помощта на изследователския подход (Harlen,
2011), при който децата са окуражавани да задават въпроси, да търсят отговори и да
решават проблемите, като документират своята работа чрез различни визуални методи и
представят откритията си на другите.
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Фотоси и видеа в процеса на ученето базирани на изследване
Това е подход, при който дигиталните снимки и видеа се използват не само като
дидактически инструменти за преподаване, визуализация на съдържанието и мотивиране
по отношение на дадена тема, но се превръщат и в предмет на преподаването, който
е активно сътворен и използван от обучаемите. (Meier, & Kastaun, 2019). Видеото се
превръща в средство, чрез което природните явления и съдържанието могат да се уловят,
обработят и представят от учениците. Този вид конструктивна интеграция на видеата
в саморегулираното и ориентирано към действие преподаване надгражда ролята на
учителя и го превръща от фасилитатор в консултант. Освен това, техническото ноу-хау
и по-специално познаването на начина на препадаване на технологията е необходимо,
за да може учителят да използва дигиталните медии (Mishra, & Koehler, 2006). Точно
тук се прилагат педагогическите и дидактически vidubiology концепции в рамките на
методическите материали по проекта.
Научно-изследователската дейност може отлично да се приложи при използването на
дигитални медии, които промотират експериментиране с отворен край. В интегрирането
на дигиталните технологии ние виждаме потенциал да подкрепим учениците в процеса
на индивидуалното учене, за да могат да се справят с предизвикателствата на учебния
процес и на процеса на самостоятелно натрупване на научни знания. По отношение
на научните когнитивни процеси, техниките за активно приложение на фотографията и
създаването на видеа биха могли да се интегрират в цялостния изследователски процес
или да се приложат в определени етапи от процеса, като например при планирането на
експериментите.
ФИГУРА 1 (страница 12) показва различните етапи от
процеса на изследователска дейност, през които преминават
децата, когато правят проучване или експеримент в дадена
област. В една научно-изследователска среда учениците
следват стъпките на научното познание докато провеждат
експеримент. Те формулират въпроси и изграждат хипотеза.
Тази хипотеза се тества с помощта на експерименти.
Затова е необходимо да се състави план, при който да
се дефинират и контролират променливите. Най-накрая
се провежда експериментът, като се прави оценка на
база наличното съдържание и хипотеза. Следването
на тези стъпки е свързано с наличието на методически
умения и знания, които биха могли да бъдат подкрепени,
задълбочени и доразвити чрез употребата на дигитални
техники. Следователно в експериментите могат да се
използват множество дигитални устройства и похвати с
цел да се проучат природните явления и да се визуализира
знанието.

СИМУЛАЦИЯ
SIMULATION

PHOTO
SERIES
ФОТОСИ

(in accordance with Meier, & Kastaun, 2019)

(според Meier & Kastaun, 2019)

Abstraction
Извличане
на
of
the results
резултатите
ОЦЕНКА
EVALUATION
обработката
withпри
data
processing
на данни

СЕРИЯ ОТ

INTERPRETATION
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

PHOTO
SERIES
ФОТОСИ

(Transfer, Repetition)

Натрупване
на retention
знания
Knowledge
(Трансфер, Повторение)

СЕРИЯ ОТ

ФИГУРА 1

working
techniques
на
техники
за работа

IMPLEMENTATION
ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗЯСНИТЕЛНИVIDEOS
ВИДЕА
EXPLANATORY

BACK
ДА REFERRING
ПОГЛЕДНЕМ
НАЗАД

МАКРО
MACRO
SHOTS
СНИМКИ

ВЪЗСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМ
/ВЪПРОСИ
В НАУЧНО-/
PROBLEM
RECOVERY
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА
RESEARCH
QUESTION
ДЕЙНОСТ

TIME LAPSE
&
ВИДЕА
ОТ ТИПА
TIME-LAPSE
И
SLOW MOTION
SLOW-MOTION
VIDEOS

Preparartionна
of a
Подготовка
предложение
за
solution proposal
решение
PLANNING
ПЛАНИРАНЕ

Разрешаване
на for
Consideration
даден проблем,
problem
solving
свързан
с определена
ХИПОТЕЗА
HYPOTHESES

РЕАЛНО

REAL
VIDEO /
ВИДЕО/
PHOTO
СНИМКА

STOP MOTION

АНИМАЦИЯ
ANIMATION

DIGITIAL TOOLS / FORMATS

ПРИРОДНИ

+

ЯВЛЕНИЯ
PHENOMENON

SCIENTIFIC INQUIRY
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НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ И ДИГИТАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
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ФОТОСИ, ЯВЛЕНИЯ, ПРОПРАВЯНЕТО НА ПЪТ НА ЕКСПЕРИМЕНТА.
Учениците могат да илюстрират и дори да разгадаят
природните явления с помощта на снимките.

ДА РАЗГЛЕДАМЕ ОБЕКТА ОТБЛИЗО
като нещо, което е привлякло интереса с помощта на лупа,
микроскоп, макро образ, повдига редица въпроси, които
ще поставят началото на едно проучване.

В ЕТАПА НА ПЛАНИРАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА
може да се използва техниката stop-motion от учениците.
Това води до по-задълбочен анализ на изследвните
фактори или на вероятните източници, които оказват
влияние. С помощта на експерименталния материал или
илюстрирани карти учениците биха могли да представят
и да обяснят структурата и последователността на
експеримента чрез видео от типа stop-motion.

ЕКСПЕРИМЕНТЪТ
според изработения план може да е съпроводен и
документиран с помощта на видео от типа slow-motion и
time-lapse.

СИМУЛАЦИИ И ФОТО СЕРИИ,
направени по време на процеса на проучване дават
възможност да се визуализират процесите и да се
илюстрира ясно биологическото обяснение, което ще
доведе до интерпетация на резулатите.

М Е ТО Д И И Ц Е Л И
Подходът vidubiology
“Човек не се учи от преживяното, а като разсъждава върху него.”
John Dewey

Мотивирането на учениците да учат точни науки е приоритет на ЕС, тъй като оказва пряко
влияние върху бъдещото развитие на нашите общества и ни дава иновативна преднина.
vidubiology отговаря на тези потребности в сферата на изучаването на предмета биология,
като показва конкретно как видеата могат да се използват в часовете по биология с ученици
на възраст от девет до четиринадесет години. С помощта на техники от фотографията и
заснемането на видеа учениците могат да открият и разучат различни биологични явления
от една по-различна гледна точка от тази в традиционния учебен формат.
ПРОЕКТЪТ ПОДКРЕПЯ ТРИ ОБЛАСТИ НА УЧЕНЕ:

ИЗУЧАВАНЕТО НА ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ
ИЗУЧАВАНЕТО НА ВИЗУАЛНИТЕ МЕДИИ
УЧЕНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО
Ученето на биология е в сърцевината на подхода. Основното съдържанието на проекта
касае предмета биология, а не използването на различни визуални медии. Важно е да се
натрупа определено съдържание и да се разсъждава върху него. От съществено значение
е и да се натрупа знание за процедурите, докато се провеждат научни експерименти.
Разделянето на съдържанието на различни теми, като например, сезонност на растенията,
е необходимо, за да се акумулира знание по темата. Учениците работят независимо в
рамките на приетите правила за провеждането на изследване по биология (експерименти,
наблюдения, запис на данни, като се използват възприети техники, като например работа
с микроскоп). Настоящият проект ще ги отведе още по-далеч. Той ще ги накара да проучат
по-задълбочено с помощта на дигиталните техники, да визуализират, документират и
възприемат индивидуален подход към дадена тема от сферата на биологията.
Изучаването на визуалните медии има за цел не усвояването на даден технически
инструмент, а запознаването с езика им и разбиране на това как се създават визуални
послания и как да разсъждаваме върху тях. Използването на различни медии по
отношение на времето, записи от типа slow-motion или time-lapse, ще помогне на учениците
да проумеят същността на движещите се образи. Проектът ще послужи и като връзка със
съществуващия медиен свят на младите хора.
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Така например, определени стилове от комбинации от образи се използват в медийното
съдържание, което те консумират. Европейското измерение идва от сравнението на
растения и животни (основен фокус на проекта) от различни европейски региони, както
и провеждането на дискусии относно акценти от националните и регионалните програми
по биология. Учениците ще обменят свои идеи и видеа с платформи като Flickr, за да
стимулират дискусия на европейско ниво.

Описание на подхода
vidubiology се стреми да улесни и задълбочи разбирането на
учениците на биологичните понятия. Посредством задания,
видео примери и видео уроци е обяснено как подходът може
да се използва вътре и извън класната стая. Учителите с
малък или никакъв опит в медийната продукция е полезно да
започнат с елементарни упражнения. Тези упражнения могат
да включват просто снимки или видеоклипове, свързани
с явления от биологията. Основните упражнения могат да
бъдат изпълнени в рамките на един урок или да бъдат задача
за домашна работа за по-големите ученици, които вече имат
по-добър медиен опит.
Ключовата идея е използването на медийната продукция
като помощно средство за подпомагане на обучението
по биология. Качеството на снимките и видеоклиповете
не е важно - не е необходимо учениците да произвеждат
професионални материали, тъй като процесът на създаване
има по-голямо значение от продукта. Учениците могат да
използват всякакви налични технологии, включително смарт
телефони или таблети, видеокамери или цифрови камери с
видео функция. Не е необходимо да се купуват технически
средства специално за проекта.
vidubiology заданията са структурирани според характера на
медийната продукция, а не спрямо биологично съдържание.
Те са групирани в 3 нива; въвеждащи, със средно ниво на
трудност и за напреднали. Например, всички ученици могат
да започнат с правене на снимки. Анимацията и движението
могат да бъдат добавени по-късно в рамките на задания със
средно ниво на трудност или такива за напреднали.
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Проектът стъпка по стъпка
Нашите работни листове със задачи съдържат поредица от стъпки, през които учениците
могат да преминат самостоятелно. Всички модули включват пет стъпки:

ПОДГОТОВКА
ПЛАНИРАНЕ
ЗАСНЕМАНЕ
СЕЛЕКТИРАНЕ/ПОСТПРОДУКЦИЯ
ПРЕЗЕНТИРАНЕ/ОБСЪЖДАНЕ
Представена е илюстрация на общия план стъпка по стъпка, като всяка бланка съдържа
по-детайлна информация.

Стъпка 2

ПЛАНИРАНЕ

Стъпка 5

ОБСЪЖДАНЕ

Стъпка 4

СЕЛЕКТИРАНЕ
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Представете проекта на учениците (дайте
примери, включително примери за неща,
израбтени от ученици, които можете да
намерите в сайта на проекта, Flickr или
YouTube).

Стъпка 1

ПОДГОТОВКА

Направете план-график.
Вземете разрешение да публикувате снимки и
видеа на ученици, както от самите ученици, така
и от техните родители (виж по-долу информация
за авторските права и личните данни).

Учениците планират своя проект:
събират идеи, разсъждават върху
съдържанието и локациите, правят
сценарий, в който се подготвя детайлен
план на видеото кадър по кадър.

Стъпка 3

ЗАСНЕМАНЕ

Стъпка 2

ПЛАНИРАНЕ

Правене на снимки/ видеа

Стъпка 4
Селектиране на снимки/видеа СЕЛЕКТИРАНЕ И
Обработка на снимки / видеа ПОСТПРОДУКЦИЯ

Стъпка 5

ПРЕДСТАВЯНЕ
И ОБСЪЖДАНЕ

Представяне на снимки/видеа в клас
Учениците разсъждават и обсъждат
възможни подобрения и примерни стъпки
в нова задача.
Качване/Споделяне

ФИГУРА 2
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Защита на лични данни и авторски права
Съществено важно е преди началото на проекта да се получи писмено разрешение от
учениците и родителите относно споделянето на техните продукти онлайн, когато те
съдържат снимки на учениците (приложени са бланки за съгласие за заснемане). Ако
това представлява проблем, може да се намери изход от ситуацията, като например се
показват единствено ръцете и обектите и се изключи звука.
Авторските права също трябва да се съблюдават. Това включва всички снимки, видеа,
звуци и музика. Материали със запазени авторски права не могат да се използват. С
цел съблюдаване на авторското право, е най-добре да се използват медийни материали
и източници с лицензи, които позволяват свободна употреба, като например Creative
Commons. Най-добре е да се изпозват единствено продукти, създадени от самите ученици
(в идеалния случай това ще включва и музиката). За изображения може да се ползват и
галериите на vidubiology във Flickr.

Оценяване
Важно е учениците да си сътрудничат в работата по проекта. Заданията са замислени
да се изпълняват групово. Може да се научи много от дискусията по съдържанието на
биологична тематика, както и при обсъждането на изображенията и видеата, които
се правят. Споделянето на процеса на изработване повишава възможностите за
сътрудничество и провеждането на ползотворна дискусия.
Учителите, които ще правят оценка на изпълнените задания, е много важно да вземат
под внимание цялостното развитие на работата, не само крайните резултати. Учениците
трябва да представят план/сценарий преди да започнат да заснемат, а преди края на
проекта трябва да документират предизвикателствата, пред които са били изправени, и
които са преодолели по време на изпълнението.
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Модул 1 – Въвеждащо задание “Растения и животни през сезоните”
С тази лесна въвеждаща задача можете да поставите начало на проекта. Правенето на
снимки не изисква особено познание на технологията. Въпреки това е важно да помните,
че проектът не касае само правенето на снимки. Учениците трябва да планират своите
снимки според съдържанието на часовете по биология в съответния период. Те ще трябва
да проведат дискусия относно начините, по които могат да използват фотоапарата
(камерата), както и да обсъдят местата, на които могат да го/я поставят, за да направят
своите снимки. Те трябва да проведат групова дискусия върху образите, които искат да
съхранят, а после и да ги представят на класа.

ВЪВЕЖДАЩО ЗАДАНИЕ - ПРАВЕНЕ НА СНИМКИ
МОДУЛ 1

Процедура:

Учениците правят снимки на избраните от тях биологични
Production:
явления,
катоphotos
взимат
под chosen
внимание медийния дизайн
Students
create
of their
(напр. позицията
фотоапарата/камерата,
biological
phenomenaна
taking
into account media designрамкиране,
близък
кадър,
композиция
на образа,
(e.g.
camera
position,
framing, close-up,
imageфокус).
compositon, focus).

Пример:
“Как растенията се променят през сезоните”
Учениците изследват различни растения (или определени
Example:
частиplants
от растенията
или група
растения), наблюдавайки ги
“How
change according
to the season”
внимателно
с цел
дълбочина
биологичното
Students
explore
plantsда
(orизследват
special partsвof
plants, or plant
communities)
явление. Учениците могат да наблюдават и промяната
visually as a support for a deeper investigation of biological phenomena.
във външния вид на животните през различните сезони:
Students could also observe the change of appearance of animals
цветовете на птиците или дебелината на козината на
бозайниците (напр. на конете, лисиците, зайците и др.).
with mammals (e.g. horses, foxes rabbits, etc.).

Въвеждащото задание е идеално за описание на биологични явления, които са неподвижни
или чиито движения не са забележими с просто око. Ето и някои други идеи: могат да се
сравняват и подреждат плодове, да се увеличат снимки на цветя или на части от цветя.
МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОНЛАЙН:
РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧИТЕЛИ „РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ ПРЕЗ СЕЗОНИТЕ“
РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИ „РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ ПРЕЗ СЕЗОНИТЕ“
ВИДЕО УРОЦИ
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Модул 2 –

задание със средно ниво на трудност “Организми в действие”

Вторият модул е въведение в заснемането на филми. Учениците трява да осъзнаят, че
филмът е комбинация от неподвижни изображения (т.е. няма „движещи се” образи). Те ще
научат как видеото оживява, като се изменят неподвижните изображения. Благодарение
на този модул ще разберат как чрез промяна на скоростта на видеото можем да
наблюдаваме биологични явления, които не са видими за невъоръженото око (time-lapse
за ускорение и slow-motion за забавяне на по-бързите кадри).

ЗАДАНИЕ - СЕРИИ ОТ СНИМКИ
Създаване:
Production:
Учениците
правят
в снимки
/ time-lapse
/ slowStudents
useистория
photo story
/ time-lapse
/ slow-motion.
motion.
изображения
се монтират
Still
imagesНеподвижните
are edited into photo
stories or software
is usedвъв
to
фото
сеfootage
използва
специален
софтуер за
change
theистории
speed ofили
video
for time-lapse
or slow-motion.
промяна на скоростта на видеото от типа time-lapse или
slow-motion.

МОДУЛ 2

Examples:

“Plants in motion” or “Animals Примери:
in motion”:
“Растения в действие” или “Животни в действие”:
заснемане на животни (напр. хранителни навици,
придвижването на охлювите) или движението на
reaction toнаtouch
in mimosa).
растенията (напр. отваряне и затваряне
цветчетата
на
цветята; как мимозата реагира на допир).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИМЕРИ:
1) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФОТО ИСТОРИИ ЗА
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЦИКЛИ:
цикли на хранене и пиене на вода, невидими за човешкото око
(напр. метаболизмът на клетките от дрожди)
2) ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА TIME-LAPSE:
за наблюдение и описание на растежа на растенията
3) ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА SLOW-MOTION:
за наблюдение на бързите движения, когато птиците летят или
когато кучетата тичат или пият вода (движението на езика)
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МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОНЛАЙН:

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧИТЕЛИ „OРГАНИЗМИТЕ В ДЕЙСТВИЕ“
РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИ „ОРГАНИЗМИТЕ В ДЕЙСТВИЕ“
ТЕХНИЧЕСКИ КАРТИ ЗА УЧЕНИЦИ
ВИДЕО УРОЦИ

Пример от ученик от Исландия

„Най-много ми харесаха снимките и видеата,
защото бяха забавни, и защото можех да заснема
нещо различно от една друга гледна точка“
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Модул 3 – Задание за напреднали “Креативно видео”
Този трети модул включва цялостното създаване на едно видео. Учениците комбинират
материали, които са подготвили вече в Модул 1 и 2 или правят съвършено ново видео:
ВАРИАНТ 1:
Продължаване на работата от предходните модули: учениците използат снимки/серии
от снимки/видео клипове (също така видеа от типа slow-motion или time-lapse), които са
направили до настоящия момент и ги доразвиват. Така например могат да добавят разказ
или видео клип, за да представят темата или допълнителни заглавия/графики/субтитри,
които ще засилят посланието и ще бъдат полезен инструмент за учене.
ВАРИАНТ 2:
Учениците правят ново видео. Могат например да отговарят на въпроси с научна тематика,
свързани с птиците, микроорганизмите, опрашителите и растенията или пък да направят
видео в местната зоологическа градина или аквариум.
Като примери могат да се посочат и продължителните наблюдения на растежа на растенията
или адаптирането към околната среда, необходимо на растенията да оцелеят през зимата.
Процесите, които са трудно достъпни (като например водният цикъл в една екосистема) могат
да се заснемат систематично и проучвани самостоятелно от учениците. Тези процеси могат да
бъдат описани чрез метода stop-motion.
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ЗАДАНИЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ – СЪЗДАВАНЕ НА ВИДЕО
МОДУЛ 3

Създаване:
Production:
Учениците
създават
видеоклип
по избрана
биологична
Students produce
a video
about a selected
biological
theme/phenomena.
тема/явление. Те обединяват различни продукти (например
time-lapse снимки на цветя) в обяснително видео.

in an explanatory video.
Примери:
Учениците могат или да продължат предишната си работа,
Examples:
или
да работят върху нови идеи. Например „Какви
Students can either continue
their previous work
or work on new
взаимоотношения
имат опрашителите
и растенията?
Какideas.
E.g. “What kind
of relationships
do pollinators
and
plants have?
определени
животни
използват
различни
сетива?
Какво
влияние оказват светлината, температурата или съставът
на въздуха върху растежа на растенията?“

of the air have on plant growth?”

МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОНЛАЙН:

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧИТЕЛИ „КРЕАТИВНО ВИДЕО!“
РАБОТЕН ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИ „КРЕАТИВНО ВИДЕО!“
ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА
ВИДЕО УРОЦИ

Пример от ученик от Германия

„Учениците стават продуценти на филми“
„Знанието се активира и обработва“

ТЕХНИЧЕСК А ПОДКРЕПА
Техники на създаване на продукция
Разделът за техническа подкрепа предоставя преглед на фото и видео продукцията в
обучението по биология. Учениците трябва да бъдат насърчавани да бъдат толкова креативни,
колкото им харесва, но в същото време да имат предвид, че техните продукции имат за цел да
помогнат на другите ученици да получат ново знание по биология.
ПРОЕКТЪТ VIDUBIOLOGY ИЗПОЛЗВА ШЕСТ РАЗЛИЧНИ ТЕХНИКИ:

ПРАВЕНЕ НА СНИМКИ
СЪЗДАВАНЕ НА ФОТО ИСТОРИИ
TIME-LAPSE ВИДЕО
SLOW-MOTION ВИДЕО
STOP-MOTION ВИДЕО
СЪЗДАВАНЕ НА ВИДЕО
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Какво устройство да използваме
Проектът няма за цел да се създават висококачествени и професионални снимки и
видеа. Нивото на техниката не е от значение. Можете да използвате всичко налично, дори
смартфони, таблети, дигитални камери, ноутбук или настолен компютър.
КАКВИ ФОТОАПАРАТИ/КАМЕРИ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ?
Най-разпространени са камерите, които са вградени в мобилните телефони и таблетите,
като те са с добро качество, но лещите имат ограничени възможности. Старомодните
фотоапарати също са добра опция: те в повечето случаи имат и леща за увеличение на
образа, което е полезно при изследването на различни образи. Дигиталните камери, чиито
лещи могат да се сменят (DSLRs) са по-гъвкави и полезни в случаите, когато учениците
искат да работят върху по-мащабен проект и да развиват своите дигитални умения.
ОБРАБОТКА СЛЕД ЗАСНЕМАНЕ (ПОСТПРОДУКЦИЯ)
Изберете
подходящата
техника
преди
началото
на
проекта.
Мобилните
устройства(смартфони, таблети) са по-бързи и по-лесни за използване, тъй като с тях
може едновременно да се заснема и обработва материалът. С тях учениците могат да
правят снимки и записи, които да монтират незабавно след това. Има голям набор от
приложения за обработка, като PowerDirector за Андроид и iMovie за Apple. Представянето
на снимките/видеата в клас е по-сложно и се нуждае от планиране. Това може да стане с
помощта на Интернет, с поставяне на сет топ бокс в класната стая или чрез изпращане на
резултатите на определен адрес.
По-традиционият подход е свързан с работа с камера (фотоапарат или видеокамера),
след което материалът се прехвърля за редактиране и обработка. Софтуерните решения
включват iMovie (MacOS) или приложения за Windows 10, като Adobe Premiere Clip,
Animotica или Movie Maker (налични в магазина на Windows 10).
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Творческо заснемане
Учениците трябва да бъдат поощрявани да отделят време и внимание на снимките и видеата
(не само да изтичат навън и да се върнат след 5 минути с готов продукт и с идеята, че задачата
им е приключила). Ето и някои идеи как да го постигнете:
I. РАБОТА ВЪРХУ РАМКИРАНЕТО И КОМПОЗИЦИЯТА НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

КОМПОЗИЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО:
Изследвайте предния и/или задния план на картината.
РАМКИРАНЕ:
Разгледайте „по-тесните“ и „по-широки“ рамки - показващи малко повече
или по-малко от образа (и каква е разликата).
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЩИ (АКО ТОВА Е ВЪЗМОЖНО):
Проучете как различните лещи оказват влияние върху снимката
(например телеобективни лещи с голямо приближение от голямо
разстояние или широкоъгълни лещи, които показват повече от късо
разстояние).

Пример на ученик от Германия

МАКРО КАДЪР/ КАДЪР ОТБЛИЗО (ЛЕЩИ ЗА БЛИЗЪК ПЛАН):
Използване на макро функции или лещи с голямо приближение
(допълнителни завинтващи се лещи) за по-добър близък план.
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II. РАБОТА ВЪРХУ ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КАМЕРАТА

ПОСТАВЯНЕ НА КАМЕРАТА НАВИСОКО:
Висока позиция на камерата, така че да гледа обекта от високо
(поставена на стол/маса, от височината на прозореца/от хълм/ …)
ПОСТАВЯНЕ НА КАМЕРАТА НА НИСКА ПОЗИЦИЯ:
Поставете камерата възможно най-ниско (да гледа нагоре към високи
обекти, като дървета например, …)
ДРУГИ ПОЗИЦИИ НА КАМЕРАТА:
Направете снимки на един и същ обект от различни места (откъм гърба
или друга страна) и наблюдавайте как се променя образът.
III. РАБОТА ВЪРХУ ОСВЕТЛЕНИЕТО

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ОСВЕТЛЕНИЕ:
Направете разликата между това да снимате на сянка и на ярка
светлина, идваща зад образа (слънчева светлина или отражение на
слънцето); проучете как сенките влияят на образа върху снимката.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНА СВЕТЛИНА (КАТО СВЕТКАВИЦА,
СТАЙНА СВЕТЛИНА, НАСТОЛНА ЛАМПА, КРУШКИ, ФЕНЕРЧЕ, …):
Проучете как наличната и изкуствената светлина си взаимодействат

IV. РАБОТА ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА КАМЕРАТА (ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ВИДЕА)

ПРИБЛИЖАВАНЕ С КАМЕРАТА С ЦЕЛ ПРОМЯНА НА
КОМПОЗИЦИЯТА И РАМКИРАНЕТО НА ЗАПИСИТЕ:
За да изпъкнат определени елементи
ПОДГОТВЯНЕ НА КАМЕРАТА ЗА ПАНОРАМНА СНИМКА:
Преместете камерата от едно място на друго, така че да обхване поголяма част от пространството
НАВЕЖДАНЕ НА КАМЕРАТА:
Снижаване и повдигане на апарата (подчертава се височината на обекта)
ПРОМЯНА НА ПОЗИЦИЯТА НА КАМЕРАТА:
Разхождайте се с камерата или я плъзгайте по равна повърхност
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СНИМКИ
Снимки могат да се споделят лесно чрез Flickr и други социални платформи. Flickr (а
също и Instagram) дават възможност на хората да разглеждат различни снимки, без да са
регистрирани потребители. Учениците могат да създадат собствени албуми, за да качват
снимки и видеа. Ще се радваме да включим вашите продукти на нашия канал във Flickr:
https://www.flickr.com/photos/vidubiology/
ВИДЕА ОТ ТИПА TIME-LAPSE
Записването time-lapse видео се отнася към запечатването
на отделни неподвижни изображения през определен
период от време (например по една снимка на всеки
10 секунди). Когато тези снимки се прожектират,
образът оживява (като например така познатите
видеа от типа time-lapse на облаци).
Тази
техника е полезна за наблюдение на бавните
движения на животните. Може да се ползват
приложения, като Framelapse. При подобрите камери тази функция е вградена.
ВИДЕА ОТ ТИПА SLOW-MOTION
Техниката slow-motion има обратния ефект,
т.е. изпозва се когато движенията са бързи,
като например при животните. Почти всеки
обработващ софтуер или приложение има опция за
забавяне на видеата. По-новите камери и смартфони
правят записи със забавен кадър, така че повече
образи и детайли да могат да се съхраняват.
ВИДЕА ОТ ТИПА STOP-MOTION
Техниката stop-motion е полезна при представянето на даден
екперимент и при симулирането на движение. При нея учениците правят множество
снимки (не автоматично като при time-lapse), така че да обхванат по-продължителен
процес за няколко секунди. Такива видеа се правят лесно с приложения, като Stop Motion
Studio (налични за Андроид и iOS), но и чрез правенето на множество снимки и качването
им в програма за обработка на видеа (при които всяка една снимка се показва за части от
секундата).
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Постпродукция – обработка на фото серии и видеа
Обработката и монтажът на видеа е творчески процес, при който се селектират и подреждат
снимки, видео клипове, графики, музики, звуци и заглавия, така че да стане един цялостен
продукт.
ПРОЦЕСЪТ ВКЛЮЧВА:

ИМПОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛА
МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛА
ЕКСПОРТИРАНЕ НА ФИНАЛНИЯ ПРОДУКТ С ЦЕЛ
СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ВИДЕО ФАЙЛ
ИМПОРТИРАНЕ
Копирайте всички необходими файлове в една папка (снимки, видео клипове, графики,
звук/аудио). Ако сте използвали камера, трябва да свържете камерата към компютъра,
което обикновено става с помощта на USB кабел или да сложите мемори картата в четеца
на вашия компютър (ако вашият компютър няма такъв, ще ви е нужен отделен четец). В
случай, че сте правили записи с помощта на мобилно устройство, то значи разполагате с
всичко необходимо. Нужно е само да разберете в коя папка на устройството са съхранени
записите ви.
МОНТАЖ
Върнете се отново към вашия план (сценарий) и подредете видеата и снимките върху
линията на времето. Прегледайте поне няколко пъти как се развива видеото ви; отрежете
снимки, съкратете продължителостта на видеата или пък променете реда на видео
клиповете. Добавете музика или звук и реорганизирайте изображенията. Добавете
заглавие в началото и заключителни думи за финала. Помислете дали е нужно да
добавите и субтитри. Не забравяйте, че визуалните материали и музиката имат авторски
права. Все по-трудно става да се намери музика, която може да се използва и публикува
онлайн. Най-добрият вариант е, ако имате достъп до музиканти или музикална група във
вашето училище, които биха могли да композират музика към клиповете. При никакви
обстоятелства не можете да използвате чужди авторски материали. Ако го направите,
рискувате да бъдете подведени под отговорност за това.
ЕКСПОРТИРАНЕ
Щом приключите със работата си и сте доволни от крайния резултат е време да
експортирате видеото. Това е процес, който се нарича „възпроизвеждане”, по време
на който се създава ново видео. Всички софтуерни пакети предлагат предварителни
настройки, където можете да изберете качеството и формата на видеоклипа. Много често
има и т.нар. „препоръчителна” опция. Колкото по-голяма е компресията, толкова по-малък
ще е файлът, но пък качеството няма да е на добро ниво. Изберете вариант, който да
отговаря на вашите нужди. По-популярният формат е MP4. Можете да покажете файла
на вашия клас, да го качите на сайта на вашето училище, да го публикувате в каналите
в социалните медии или пък да го споделите директно. Ще се радваме да качим вашите
видеа на нашия сайт.
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ОБУ ЧЕНИЕ Н А У ЧИТЕ ЛИ
Обучение на учители
Обучителните уъркшопи за учители бяха добра възможност за разпространение на идеите
на проекта vidubiology сред тях, както и начин да ги мотивираме да приложат тези идеи в
своята учебна практика. По време на проекта уъркшопи за учители бяха организирани в
Германия, Исландия, България и Англия.
ЦЕЛИ НА УЪРКШОПИТЕ:
ДИСЕМИНАЦИЯ НА ПРОЕКТНИТЕ ИДЕИ, ЦЕЛИ И МАТЕРИАЛИ.
ПОДКРЕПА ЗА УЧИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ВИДЕА И СНИМКИ.
ПРОМОТИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНА НАГЛАСА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ДИГИТАЛНИТЕ МЕДИИ.

Всеки един от обучителните уъркшопи за учители беше базиран върху проектното
съдържание, като бяха покрити основните идеи, описанието на модулите, бланките за
учителите и учениците, както и видео уроците. След като представихме проекта, ние
фокусирахме вниманието си върху избраната тема и върху техническите умения, които са
нужни в дадения случай. Учителите имаха възможност да упражняват тези компетенции и
в зависимост от продължителността на обучението, можеха да допринесат със собствени
идеи за това как могат да ги използват в различни свои часове. Присъстваха и трите
модула: правене на снимки, различни фото/видео формати и изготвяне на видео продукция.
Съдържанието по биология беше адаптирано според годишните сезони и възможностите,
които дадената локация предлага. Характерно за всички уъркшопи беше високото
практическо ниво, като самите учители можеха да приложат дадената технология. Първите
два уъркшопа в София и Честър бяха посветени на първи и втори модул, а учителите от
Исландия тестваха части от модул 3. Упражнявайки се лично с фото и видео технологиите
учителите успяха да натрупат опит, който да им помогне да предвидят как биха могли понататък да интегрират проектната работа в своите класни стаи.

“Наистина ми беше много приятно да участвам в обучението.
Беше много вълнуващо. Благодарение на него се сдобих с нов
инструмент на преподаване, с който мога да ангажирам
вниманието на по-незаинтересованите ученици.”
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“VIDUBIOLOGY В ДЕЙСТВИЕ ДЪРВЕТАТА
В СОФИЯ”
TREES
IN SOFIA”
България, София
14 | 14 учители

“АДАПТИРАНЕ КЪМ
ОКОЛНАТАTO
СРЕДА”
“ADAPTING
THE ENVIRONMENT”
Англия, Chester
Честър || 12
12 teachers
учители
England,

“ДИГИТАЛНО
ВИЗУАЛИЗИРАНИ
“DIGITALLY
VISUALIZED
FOOD
ХРАНИТЕЛНИ
RELATIONSHIPS”ВЗАИМОВРЪЗКИ”
Германия,
Касел
| 18
учители
Germany,
Kassel
| 18
teachers

“THE
ARRIVAL OF SPRING
“ПРИСТИГАНЕТО
НА IN
THE
NEIGHBOURHOOD”
ПРОЛЕТТА
В КВАРТАЛА”

Iceland,
Reykjavik
| 17 teachers
Исландия,
Рейкявик
| 17 учители

“PLANTS
AND SNAILS
IN
“РАСТЕНИЯ
И ОХЛЮВИ
В
СВЕТЛИНАТА
THE
SPOTLIGHT”НА ПРОЖЕКТОРИТЕ”
Germany,
Kassel
| 45
teachers
Германия,
Касел
| 45
учители

10/18

10/18
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09/19

О Б РАТ Н А В Р Ъ З К А
Натрупаният опит по проекта
Ето примери от БЪЛГАРИЯ, ГЕРМАНИЯ и ИСЛАНДИЯ, които тестваха пилотно проекта
vidubilogy.
ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ БЪЛГАРИЯ
Учителите възприеха идеите бързо и лесно. Те направиха проучване и се спряха на найподходящите за тях видео инструменти. По-големите ученици се справиха безпроблемно
с работния лист, както и с изготвянето на мисловните карти. Като цяло учениците
проявиха интерес към работата с камера, процеса на правене на снимки и видеа, и към
използването на новите приложения. Те разгледаха обектите от различна гледна точка,
изпробваха техниката stop-motion и работиха по групи.
Един от учителите каза:
Още в самото начало всички бяха заинтригувани от проекта. На мен, както
и на други учители ми беше интересно да наблюдаваме природата, като
увеличаваме образите. Учениците също бяха развълнувани. За тях е лесно да
работят с приложенията. Аз трябваше да наваксам с тези умения.

За българските учители приоритетни бяха развитието на социалните умения,
подобряването на взаимоотношенията между учениците и способността им да работят
заедно. Проектът създаде приятна атмосфера на удовлетворение и позитивна енергия в
класната стая. Представянето на резултатите подобри комуникацията с родителите, след
като учениците споделиха с тях преживяното и положителните емоции от работата си по
проекта. Учениците станаха по-активни и мотивирани в час. Стимулирани бяха и тяхната
креативност, умения за наблюдение и аналитично мислене. Учениците получиха позадълбочени знания по биология и нов поглед върху природата. Породиха се и дискусии по
екологични въпроси. Съдейки по думите на един от преподавателите е видно, че фокусът е
бил върху сътрудничеството и ученето един от друг:

Тъй като настоящите ми ученици ще бъдат в пети клас догодина, а аз ще
поема нов клас първокласници, възнамерявам да използвам подхода vidubiology
едновременно с първи и пети клас. Това ще бъде форма на учене един от друг,
при което по-големите ученици ще помагат на по-малките. Вярвам, че това
ще е едно приятно преживяване и добра база за съвместно развитие.
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ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ГЕРМАНИЯ
Учителите бяха доста позитивни по отношение на начина, по който учениците подходиха
към задачите и как се справиха с новите технологии. Полезни им бяха и контактите с
природата, творческият подход към биологията и съвместните занимания. От самото
начало учениците започнаха да работят самостоятелно и си помагаха, което направи
процесът на сътрудничество проследим. Учителите отбелязаха, че съдържателната
част на работата на групите може лесно да се интегрира в учебната програма, като
това би направило заниманията им доста забавни. Те изразиха мнение, че езикът на
спомагателните материали трябва да е по-достъпен и не толкова академичен. Екипът на
проект vidubiology взе под внимание направената бележка.
Обратната връзка, получена от учениците, завършили първи и втори модул бе
преобладаващо позитивна. Правенето на снимки, създаването на фото истории и видеа с
цел натрупване на мотивация и по-добро разбиране на материала по биология бе оценено
изключително положително от страна на обучаемите. Те сложиха висока оценка и на
техническите си умения.

Модул 1

(1) Правенето на снимки/видеа ми
(1) Taking photos
/ videos helped
me
помогна
да науча
to understand the biological topic.
повече по биология.

(2) Работата със снимки/видеа
(2) Working
with photos
/ videos increased
повиши
мотивацията
ми по
my motivation
on biological
topics.
предмета
биология.

= 49%, age
Ø 11
years)
(N = 86, =(N=86,
49%, Възраст
= Ø=11
Години)

Модул 2

(3) Правенето на снимки/видеа
(3) The creation of photos / videos
подобри
техническите
promoted
my technical
abilities.
ми умения.

1

2

3

4

СКАЛА
ЗА ОЦЕНКА(1
(1 DISAGREE
НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН
- 4 НАПЪЛНО СЪМ СЪГЛАСЕН)
AGREEMENT
- 4 AGREE)

Учениците правиха снимки и видеа в училищния двор и в заобикалящия ги район с огромен
ентусиазъм и задоволство, както може да се види от споделеното от ученици и учители.

“Учениците се научиха да наблюдават по-отблизо биологичните явления”
“Правенето на видео беше особено забавно”
“Хареса ми, че правихме видеа и снимки на открито”
“Много ми хареса проекта, защото работехме с природата”
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ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ИСЛАНДИЯ
Исландските учители също коментират интереса на децата към проекта. Учениците бяха
развълнувани да използват визуалните медии в процеса на учене и се забавляваха много.
Едно десетгодишно дете каза “… беше забавно дори когато монтирахме видеата”.
Децата на възраст от 10 до 16 години също харесаха факта, че излизаха навън с класа си,
за да правят снимки и видеа. Друго десетгодишно дете казва “…Много ми беше приятно да
съм навън и да правя снимки. Това много ми допадна.” Наблюдатели коментираха очевидното
задоволство, което 14-годишни деца изпитваха при работа с телефоните си и правенето на
снимки. Те се забавляваха да се оглеждат за признаци за идващата пролет в училищния двор
с телефони в ръка или пък да търсят такива, след като са инструктирани да откриват скрити
неща, като пъпките по дърветата. Фокусирайки вниманието си върху визуалните средства,
децата успяваха да видят нови неща, които не са забелязвали преди.

Според учениците на 10 – 11-годишна възраст подготовката за проекта е била най-трудна.
Затова пък им е било приятно да представят продуктите си едни на други и успешно
са комуникирали новите си идеи. Учителят изтъква колко е важно да се дискутира
съдържанието по предмета биология с децата. По този начин неминуемо научават нови
неща, както по биология, така и за визуалните медии.
Друг учител на 13 – 16-годишни ученици коментира, че проектът е помогнал на учениците
с екологичната тематика, тъй като те са били в пряк контакт с растенията и животните
докато са правели снимките. Точните думи на учителя са “Създава се възможност да
видят повече от това, за което учат в класната стая.… Те сами са изследователите и това
им помага да проумеят по-добре нещата, отколкото ако само четяха учебника.”
“Според мен използването на новите технологии е една от найсилните черти на проекта. Учениците нямаха затруднения с тях
като цяло, а тези които срещаха някои трудности станаха поуверени в себе си.”
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Заключение
В рамките на проекта vidubilogy ние създадохме подход на преподаване, който повишава
интереса и знанията на децата и на младите хора към биологията. Използвахме
създаденото от децата като потвърждение на някои биологични концепции и явления.
Учителите от България, Германия и Исландия, които използваха материалите по проекта
споделиха, че подходът е допаднал на децата, те са се забавлявали и интересът към
предмета се е повишил. В Исландия, както се надявахме, този продуктивен метод помогна
на децата да съсредоточат вниманието си върху специфични явления. Както учителите,
така и учениците определиха проекта vidubiology като добър начин да се задълбочат
знанията по биология, да бъде преподаването по-ефективно, а знанията - по-трайни.
Българските учители коменитрат, че проектът развива социалните умения и подобрява
взаимоотношенията между ученици и учители. Проектът доказва също така, че работата с
тези медийни средства може да стимулира техния творчески потенциал.

Благодарности
Бихме искали да благодарим на всички училища и учители, които ни помогнаха да
изготвим тези материали, като ги тестваха и споделиха своя опит от процеса. Това беше
от огромна полза за оформянето на всички задания. Благодарим и на всички деца, които
качиха продуктите си във Flickr и YouTube. Благодарим, че споделихте откритията си с нас,
че вдъхновихте и други и им дадохте възможност да научат нещо от вас.

П Р Е П РАТ К И

38

Department for education (2013). The national curriculum in England. Key stage 1 and 2 framework document.
Available at: https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum
Dewey, J. (1916/1966). Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: Macmillan.
Dewey, J. (1938). Experience and education. New York: Macmillan.
Einarsdóttir, J. (2010). Reynsla og nám barna [Experience and children’s learning]. In J. Einarsdóttir, J. & Jónsson, Ó. P.
(Eds.), John Dewey í hugsun og verki: Menntun, reynsla og lýðræði. [John Dewey in thought and praxis:
Education, experience and democracy] (pp. 57–72). Reykjavík: Rannung, Heimspekistofnun Háskóla Íslands and
Háskólaútgáfan.
European Commission (2019). Being digitally competent – a task for the 21st century citizen.
Available at: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
Gustavsson, L. & Pramling, N. (2014). The educational nature of different ways teachers communicate with children
about natural phenomena.
International Journal of Early Years Education, 22(1), 59–72. doi:10.1080/09669760.2013.809656
Gutiérrez Martín, A. & Hottmann, A. (Eds., 2011). Video Education, Media Education and Lifelong Learning - A European
Insight. Berlin: Kulturring in Berlin e. V.
Harlen, W. (2011). Why is learning Science important in primary schools? In Harlen, W., ASE Guide to Primary Science
Education (pp. 2–9). Hatfield: The Association for Science Education.
Mayer, R. E. & Moreno, R. (2003). Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning.
Educational Psychologist, 38(1), 43–52.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) [Media pedagogical research association southwest].
(2018). JIM-Studie 2018. Jugend, Information, Medien [JIM-study 2018. Youth, Information, Media].
Available at: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2018/Studie/JIM_2018_Gesamt.pdf
Meier, M. & Kastaun, M. (2019). Videos zum Lehren und Lernen – Biologische Prozesse im phänomengestützten
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