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VIDUBIOLOGY         ТЕМАТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 
 
vidubiology е проект, подкрепен от ЕС чрез програма Еразъм+, чиято 
цел е да покаже на учителите и техните ученици начини за 
използване на дигитални медии в уроците и свъзразаните с тях 
изследвания и наблюдения. Екипът на проекта включва 
представители на четири държави от ЕС - Германия, България, 
Великобритания, Исландия – свързани с образованието организации. 
Работата, базирана на проекта, се фокусира върху разработването 
на концепция за преподаване и учене, която да интегрира фото и 
видео технологиите стъпка по стъпка в уроците по природни науки. 
Започвайки с прости снимки, преминавайки към първите фото и 
видео единици и след това към независима видео продукция, 
учениците и учителите постепенно се запознават с дигитализацията 
на учебния процес 

Следващите тематични изследвания ще докладват за избрани 
констатации от пилотните уроци и обучението на учители в 
рамките на партньорските страни по проекта. Основните 
аудитории на vidubiology  се разглеждат в еднаква степен, за да се 
изследват избрани аспекти в контекста на дигитализацията на 
преподаването: 
Тематични изследвания с целевата аудитория „Обучаващи се на възраст 9-13 
г.“ 

³ Подкрепа на интереса и знанията // ИСЛАНДИЯ 
³ Развитие на социалните компетенции // БЪЛГАРИЯ 
³ Специални интереси в експериментирането // ГЕРМАНИЯ 

Тематични изследвания с целева аудитория 'Учители по предмет Биология' 

³ В един екип с учителите // ГЕРМАНИЯ 
³ vidubiology в зоопарка// ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
³ vidubiology материали – практическо приложение // ГЕРМАНИЯ 

Екипът на vidubiology би искал да благодари на всички учители и 
ученици, участвали в пилотните тестове и казуси и пожелава на 
всички, които се интересуват от този подход, конструктивно, 
забавно и пълноценно изпълнение на идеите на проекта и 
използването на материалите.  
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„Това не е гадост – това е животно“: Използване на 
дигитални/цифрови медии за повишаване интереса и знанията на 
учениците по природните науки. 

Kristín Norðdahl & Edda Elísabet Magnúsdóttir, Universität Island 
 

ТЕОРЕТИЧНА  ОСНОВА 

Теоретичната подготовка за казуса се базира върху ценността на използването му: а) 
практическа работа като изпълняване на конкретни задачи или опит, които 
подкрепят основаното на въпроси/изпитване учене в училищната програма; б) 
използването на визуални медии по време на ученето; в) значимостта на ученето 
навън, на открито; г) повишаване на интереса и ученето на учениците в различни 
групи. 

Практическата работа може да бъде полезна за подсилване концептуалното 
разбиране на учениците и за стимулиране на интереса им към различни теми (Ingvar 
Sigurgeirsson, 2013). Според Bennet (2003), дискутирането върху възможни 
упражнения в клас и тяхното изпълнение е важно да се случва, както между ученици 
и учители, така и между самите ученици. Barker, Slingsby and Tilling, (2002) 
препоръчват тази практическа работа да се организира така, че учениците да запазят 
позитивни спомени от задачата, както и резултатите да имат позитивно въздействие 
върху мисленето им.    

Практическата работа и основаното върху въпроси учене са свързани с идеите на Лев 
Виготски за ученето. Той подчертава, че по време на обучение учениците трябва да 
се ангажират в социални взаимодействия, както със свои съученици, така и с 
възрастни. В следствие на такива активности те биха повишили своето речниково 
богатство, което ще им помогне по-лесно да решават задачи и да изразяват себе си 
по по-разумен начин. (Vygostky, 1978). 

Установява се, че използването на камери в процеса на учене повишава интереса на 
учениците, а понякога и тяхното разбиране по темите в зависимост от фокуса на 
проекта (Tatar & Robinson, 2003). Cook and Hess (2007) откриват някои предимства в 
използването на фотографирането при детското образование. Децата обичат да 
правят снимки; даден феномен може по-лесно да им се представи чрез правенето на 
снимки, отколкото чрез писменото му описване и това може да се окаже по-
подходящо като подход при ученици с обучителни проблеми/затруднения. Учителят 
може да научи какво заинтригува учениците. Снимката задава база за дискусии 
между учителите и учениците.   

Обучението на открито е разглеждано като подкрепящо ученето на учениците по 
много начини (Rickinson, et. al. 2004). В скорошно проучване (Kubat, 2017) върху 
мненията на учителите за обучението на открито се констатира, че учителите го 
приемат като успешен начин в помощ на по-доброто разбиране на средата от 
учениците, както и като носещо множество позитивни ефекти за учениците като 
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напр. върху тяхното рационално мислене, физическо здраве, социални умения, 
благополучие и себепознание.  

Типичната класна стая в Исландия включва разнообразна група от индивиди с 
различни интереси, способности, културни и личностни характеристики. Учебните 
методи, считани за подходящи при такива многообразни групи ученици, включват 
тематично и базирано на решения учене, доколкото те предоставят гъвкав подход и 
позволяват да се вземат предвид различията на учениците при решаването на 
задачите. Така учениците могат да изпълняват различни задачи съобразно своите 
способности/възможности. (Guðjónsdóttir & Karlsdóttir, 2010). 

 ЦЕЛ  НА  КАЗУСА  

Целите са да се оцени въздействието на vidubiology подхода върху интересите и 
разбирането на учениците за биологичните концепции, като специален акцент се 
поставя върху стойността на подхода за повишаване на активността в условията на 
разнообразна и мултикултурна среда в класната стая. 

 ВРЪЗКА  С  ПРОЕКТА/ ДОБАВЕНА  СТОЙНОСТ  

Една от учителките, която беше супервизирана от двама членове на проектния екип, 
написа магистърската си теза за Педагогическия факултет в University of Iceland (Rag-
nheiður Alma Snæbjörnsdóttir, 2019). Тя изследва ефекта на метода vidubiology в 
класа, който обучаваше и интервюира други двама учители с опит в прилагането на 
визуални медии при преподаване на биология, съответни на vidubiology подхода. 
Фокусът на изследването е оценката на ефекта от vidubiology подхода върху интереса 
на децата и разбирането им за биологичните концепции, включвайки и как този 
подход може да се отрази върху активността на учениците в условията на 
разнообразна и мултикултурна среда в клас. Тук ще представим основните 
констатации от това изследване. 

 ПРИМЕР  

Група от 30 ученика в 5 клас (10-годишни) в обществено училище в Исландия. Двама 
учители, преподаватели в прогимназиална степен, от различни училища, които са 
прилагали vidubiology подхода и са интервюирани за изследването. 

 МЕТОД  И  ПРИЛОЖЕНИЕ  НА  КАЗУСА  

Казусът е проведен през есента на 2018г. и пролетта на 2019г. в обществено училище 
в Исландия.  

Подходът vidubiology е приложен в обучението на ученици от 5 клас, като 
присъстващите в класната стая са ученици с различна културна специфика, някои от 
които с диагностицирани увреждания (инвалидност). Децата в класа са използвали 
работни листи и други ресурси, разработени по vidubiology проекта в часове по 
биология. Работели са по два различни проекта, свързани с програмата по биология в 



   

 - 4 - 

Исландия: първият е елементарен уводен проект, базиран на Модул 1 и проект на 
средно ниво, базиран на Модул 2. 

В изследването са използвани множество методи. Всички деца са попълвали 
въпросници за медийните визуални проекти, по които са работели, преди и след 
всеки проект. Работните проекти на децата също са били проучвани за това към 
какви теми са насочени и конкретно върху какво обръщат внимание учениците по 
време на работата. Тези резултати са обработени количествено. Две по-малки групи 
от ученици са интервюирани по отделно след всеки проект и авторът на 
магистърската теза описва също своите преживявания и наблюденията от класа в 
работен дневник. В  допълнение, двама учители от други училища, които също са 
прилагали подхода в преподаването по биология в прогимназиални класове, са 
интервюирани по отделно за впечатленията им от проекта. Данните от интервютата с 
учениците и учителите, включително от дневника с личните преживявания на 
авторката, са анализирани тематично, за да се проучат сходните преживявания и 
опит от прилагането на метода при участниците. 

 ПОЛЗИ/ ОЦЕНКА 

Основните изводи от това изследване/казус са три: Първо, казусът показва, че 
участвалите деца като цяло имат позитивни нагласи към биологията и я определят 
като забавна дисциплина. В допълнение, интересът на децата към биологията леко се 
повишава докато работят по проекта, въпреки че те оценяват високо интереса си 
към предмета още преди старта на проекта. Също така, подходът vidubiology се 
доказва като успешен при по-широк кръг от ученици в сравнение с начина на учене 
само по учебници. Например, деца, които срещат затруднения поради 
диагностицирано нарушение на вниманието ADHD (Attention Deficit and Hyperactive 
Disorder) или поради различен от исландския роден език, могат да участват по-лесно 
в учебния процес. И най-вече, децата се преживяват като активни участници в свой 
собствен проект, тъй като те сами са решили какво да проучват и как да представят 
откритията си пред другите. Интервюираните учители, които са прилагали 
vidubiology подхода, имат аналогичен позитивен опит със своите ученици. Второ, 
използването на визуални медии е особено полезно за обучения на открито. Чрез 
предварително задаване на обекти и цели, като напр. намерени поникнали растения 
през зимата или животно в движение, се помага на децата да фокусират вниманието 
си върху определени организми или феномени вместо да обикалят в търсене на 
случайни или ирелевантни обекти. Така подходът предоставя множество 
възможности за учене. Третият извод се отнася до оценката за ученето на децата от 
две перспективи – тази на учениците и тази на учителя. Децата не виждат, че тяхното 
разбиране или знания по темата се повишават след изпълнението на проекта. Обаче, 
децата виждат, че се развиват техните технологични умения, както за снимане, така и 
за правене на видео продукти. Според наблюденията на учителите в класната стая, е 
видно, че знанията на учениците се повишават, както по отношение на технологиите, 
така и по учебния предмет биология.  

В заключение, проектът предоставя възможност на децата да учат биология и да 
развиват техническите си умения по ангажиран и забавен начин. Ценно е, че 
подходът окуражава широк кръг от ученици в класната стая да участват активно в 
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учебния процес. Резултатите са важен индикатор за полезността на vidubiology 
подхода, използван в проекта и показват, че учениците могат да бъдат по-въвлечени, 
мотивирани и амбицирани в своята академична работа, когато преживяват ученето 
като забавно и запомнящо се. 
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Използване на дигитални медии в началното училище за развитие 
на „меките“ умения на учениците 

Юлияна Добрева, Бисерка Зарбова 
 

ТЕОРЕТИЧНА  ОСНОВА 

Настоящият казус фокусира конструкта социални компетенции и възможността тези 
компетенции да бъдат надграждани и развивани като ефект от съвместната работа на 
учениците при прилагане на медийни технологии в обучителния процес по биология 
(заснемане на растения и техни елементи)  

Социалните компетенции са ключови за хората на 21-ви век . Те се изразяват    в 
широк спектър от умения, между които:   за създаване и поддържане на контакти, за 
общуване и взаимодействие в група, за вземане и приемане на решения, за 
организиране и приоретизиране на задачите при решаване на проблеми, за 
адаптация към промени, за самоконтрол и мотивиране. Тези умения помагат на човек 
да започне, изгради и поддържа положителни социални отношения с другите хора и 
да постига целите си. Тяхното целенасочено развитие днес е задача на  
образователната система  , която е актуална от най- ранна възраст  на децата (Europe-
an Commission, 2012).  

Смяната на парадигмата на преподаване   с парадигмата на научаване, преходът към 
образование, ориентирано към придобиване на  компетенции, налагат 
преосмислянето и разработването на нови ценности, цели, съдържание, форми, 
методи и средства за обучение. Процесът е продължителен и протича с 
последователно надграждане на уменията, като в началото, наред със семейното 
влияние, водеща е активността на учителя в ролите му на ментор, фасилитатор, модел 
за подражание.  Развитието на социални умения   изисква от страна на учителите 
целенасочени действия, които да подпомогнат учениците при надграждане на тяхната 
способност    за междуличностно общуване, ефективна комуникация, активно 
слушане, емпатия и разбиране на другия.  

Изследванията в тази посока твърдят, че развитието на  социалните умения  
минимизира риска от   поведенчески проблеми  в училище, (а в последствие и на 
работното място) и допринася за повишаване на благополучието на децата. 

Повече инфо може да се намери в посочените източници в края на стъдито. 

 ЦЕЛ  НА  КАЗУСА  

Настоящият казус отразява наблюденията върху груповата динамика и работния 
процес по изпълнение на Модул 1 и цели да изведе тяхното въздействие върху 
развитие на социалните умения при 9-10 годишни ученици. 

То идва в потвърждение на изходната теза, че vidubiology подходът   при по- големите 
ученици се основава на съчетаването на методи като визуализация, практически 
упражнения, обсъждане и дискусия, самостоятелна работа и екипно 



   

 - 7 - 

взаимодействиев обучителния процес. Медийната работа по време на занятията се 
осъществява в малки групи и доброто сътрудничество е предпоставка за 
емоционално въвличане в ползотворни дискусии и постигане на траен отзвук от 
прилагането на подхода. Чрез интегрирането на снимки и видеозаписи в обучението 
и споделянето на образи, освен че се подобрява разбирането и осмислянето на 
изучавания материал, се насърчават също комуникацията и сътрудничеството между 
учениците. 

 ВРЪЗКА  С  ПРОЕКТА/ ДОБАВЕНА  СТОЙНОСТ  

Проектът vidubiology дава възможност за развитие на социалните умения на децата  , 
което е добавена стойност към неговите основни цели, а именно: 

• Подпомагане на обучението по биология 
• Използване на визуалното/медийно обучение 
• Развитие на ученето и сътрудничеството в Европа 

Проектът vidubiology беше представен през пролетта на 2018 г. в  следните три  
училища в София, България: 32 SU "Climent Ohridski", 137 SU "Angel Kanchev" and 02 
SU "Emiliyan Stanev".  В   пилотното тестване на обучителния подход бяха въвлечени 
общо: 14 teachers   and approximately 350 students (9-15 aged) from primary and sec-
ondary schools. 

Обратната връзка от учителите показва, че децата много бързо се ориентират в 
поставената им задачата и използват умело техническите средства в процеса на 
осъществяването й.  

Преподавателите акцентират върху значителния ефект  на подхода за развитието на 
комуникативните  умения на учениците и сътрудничеството между тях , както и за  
стимулиране на тяхната автономност от учителите. 

 ПРИМЕР  

Този материал представя наблюденията от пилотното тестване на vidubiology  
подхода в     137 СУ „ Ангел Кънчев“, ученици от 4 клас / 9- 10 годишни/ през м. май- 
юни 2018 г. 

Primary education level pupils learn biological topics within other subjects, поради което 
визуализацията е използвана по биологични теми в часовете  по  „Човек и природа“. 

 МЕТОД  И  ПРИЛОЖЕНИЕ  НА  КАЗУСА  

Децата имаха урок  на тема „ Природата около нас” и задача за начинаещи в 
обучението. 

Нашето изследване се базира на наблюденията върху обучителния процес в 5 
паралелки. Участниците са 140  деца, които работиха  в  групи по  7.    Разделянето на 
групи е  направено  от самите учениците, като те следваха собствените си 
предпочитания и опит в екипна работа, избраха партньорите си на база на взаимното 
разбирателство и споделянето на общи интереси. 
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Обучителният процес премина през няколко последователни стъпки. Първоначално 
учениците се запознаха с работните листове , в които са описани целите и 
предстоящите задачи, базисни указания и насоки за работа.   

Учениците разполагаха с един уикенд, за да се запознаят с предложените 
инструменти и предварително да проучат и тестват техните възможности.След това 
представиха  своите впечатления от предложените app-ове и аргументираха защо 
предпочитат един или друг сред тях. За най-подходящ  те обявиха  FilmoraGo, като 
взаимно се обучаваха да го използват. 

Във въвеждащата част учителите  разясниха пред  децата задачата им да заснемат с 
личните си телефони и/или таблети  в детайли избрани от тях , предизвикващи 
интерес природни обекти или явления.  Дадоха им насоки и примери   как да 
използват Zoom и  Stop motion techniques. 

Под формата на дискусия с учениците учителите  дефинираха    следните стъпки за 
изпълнение на задачата по групи: 

• Обсъждане на правила за съвместна работа и планиране на  
последователността от действия за осъществяване на тази задача 

• Обсъждане на потенциалните обекти за снимане и взимане на решение - 
обсъдиха кой елемент от заобикалящата ни природа представлява интерес за 
тях (в процеса на работата повечето отбори  промениха  предмета на своето 
изследване и обекта, който заснемат, защото излизайки „на терен” откриха 
много по- интересни от първоначално набелязаните обекти). 

• Експериментални снимки с цел овладяване на работата с приложението и 
различните техники на снимане 

• Заснемане на  избраните обекти  / индивидуално и групово/ 
• Преглед на направените снимки и избиране на 7 от тях - най- подходящи, 

интересни и релевантни на заданието 
• Подготовка на презентация на резултатите от   работата им. 
• беше поставевен срок за изпълнение  на заданието от 3 седмици. 

След това въведение учениците са оставени да работят в групи, за да планират и 
организират работата си. По време на това първо обсъждане те откриха нови 
функции на телефоните си и решиха в следващите три дни да потърсят и други 
приложения, които могат да използват.  По тяхна идея са създадени групи във Вайбър    
, в които са включени и учителите. Целта им е по този начин да са в постоянна връзка,  
да си обменят информация и идеи, а в последствие и снимки, които са направили.  В 
различните групи е определен и броят на снимки / минимум и максимум/, които 
всяко дете да представи. 

Учителите ги стимулираха да си направят план 
на работата и да се опитат да си разпределят 
задачите, както и да  определят един 
отговорник на групата, който да следи за 
изпълнението на задачата и да се обръща към 
учителя в случаите, когато възникват някакви 
въпроси.  
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Групичките си определиха  време, в което да се срещат в училище като допълнително 
използват и междучасията, за да обсъждат и да снимат заедно. 

След заснемането в групите се проведоха обсъждания на събрания материал за 
визуализация и са избрани по 7 снимки от участник. Всяка група си подготви  
презентация  , която да представи пред останалите. 

По време на презентацията на крайните продукти всеки отбор трябваше накратко да 
представи своята работа, а останалите отбори трябваше да дадат смислена и 
градивна обратна връзка, която винаги започваше с онова, което е най-добре 
направено, задължително изискваше кратък съвет какво можеше да се случи по-
добре и завършваше с положителна оценка на труда децата от отбора. 

Впечатляваща беше вълната от положителни емоции при премиерата на филмчетата. 
Искрени бяха аплодисментите след всяко видео. Учениците взаимно се поздравяваха 
за добре свършената работа. 

 ПОЛЗИ/ ОЦЕНКА 

Учениците бяха въвлечени в процеса, бидейки активни, мотивирани и развълнувани. 
Съвместната работа по изпълнение на задачата беше наблюдавана и стимулирана от 
учителя директно/непосредствено в хода на груповите обсъждания и дискусии и 
анализирана постфактум. Ефектът на подобряване на социалните умения, като 
следствие от взаимодействието между децата в процеса на работа по задачата, може 
да бъде изведен в следните аспекти: 

Подобрено умение Индикатори за подобрение 
Интензифициране и 
оптимизиране на 
комуникацията  между 
учениците 

Проява на интерес към съвместна, подчинена на 
атрактивна цел работа и обсъждането й,  
Активно задаване на въпроси – в отворена и затворена 
форма; 
Обсъждане на идеи, на правила, на отношения, на 
продукти от съвместната работа (направените снимки и 
видеа); 
Изслушване мнението/предложението на другия в процеса 
на обсъждане; 
Представяне/презентиране на собствени идеи и даване на 
подкрепящи ги аргументи;  
Себеотстояване в дискусиите, автономност;  
Даване и приемане на обратна връзка за отделни 
стъпки/етапи от изпълнението на задачата и за 
постигнатите резултати – на индивидуално и на групово 
ниво. 

Сътрудничество и 
взаимопомощ при 
осъществяване на 
задачата 

Включване на всички участници от групата в изпълнението 
на задачата и разпределянето на роли и отговорности; 
Прояви на толерантност към различните гледни точки; 
Предлагане на помощ и съдействие при срещане на 
трудност и приемане на предложени такива ; 
Взимане на решение чрез групова дискусия, използване на 
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брейнсторминг;  
Постигане на консенсус. 
 

Умение за 
организиране 

Организиране и планиране на стъпките по изпълнение на 
задачата;  
Съблюдаване на приети правила; 
Разпределяне на роли и отговорности;  
Активност в търсене на допълнителна информация и 
съдействие от учителя; 
Определяне на срокове за изпълнение и съблюдаване 
спазването им; 
Креативност при избор на обекти за заснемане, позиция и 
фокус за заснемането им;Инициативност и активност за 
намиране на нови мобилни приложения. 

Допълнителна полза е и един отложен ефект. По време на пилотната фаза тези деца 
бяха в края на  4-ти клас и на есен преминаха в по- горна образователна степен. През 
есента на 2018 г. техните учители, които започват новата учебна година с първи клас, 
са създали  условия те да споделят своя опит с новите първокласници. Чрез тази 
форма на P2P training се насърчава приемствеността в училище и комуникацията 
между различните възрастови групи.  

Българските учители акцентираха върху развитието на социалните умения и 
подобряване на взаимоотношенията между учениците и тяхната способност да 
работят съвместно. Проектът е стимулрал доброто настроение, удовлетвиреността и 
положителната енергия в часовете.  Споделянето на резултатите е повлияло и върху 
комуникацята с родителите.  Активността и мотивацията на децата в часовете са се 
повишили.   Също тяхната креативност, наблюдателност и аналитично мислене са 
стимулирани.  Учениците са придобили по- добро разбиране за биологията, което от 
своя страна има положително отражение върх тяхното екологично мислене.    

Без съмнение подходът vidubiology е подходящ за използване при преподаването на 
теми с биологично съдържание  на 9-10 годишните ученици не само за подобряване 
на техните академични резултати и стимулиране на мотивацията им за учене, но и 
като инструмент за развитие на тяхната социална интелигентност. 
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„Учим по-добре, защото е забавно и лесно“ – влиянието на 
дигиталните медии при изучаване на предмет и как с 
експериментиране се повишава интересът 

Monique Meier & Marit Kastaun, Universität Kassel 
 

ТЕОРЕТИЧНА  ОСНОВА 

Използването на дигитални медии (мобилни телефони, таблети) за комуникация и 
изследвания вече е неизменна част от ежедневието ни. Те имат   висок потенциал и 
за образованието, като осигуряват възможност за индивидуализиране на учебния 
процес (Irion & Scheiter, 2018) или провеждане на колективно (групово) практически 
ориентирано обучение (Tutty & White, 2006). Проведените в тази насока изследвания 
показват, че използването на дигитални медии, напр. в часовете по немски език 
(роден език), повлияват мотивацията, но само ако   са интегрирани конструктивно в 
урока и ученето е центрирано към ученика (BITKOM, 2011; Schaumburg, Tschakert & 
Blömeke, 2007). Но, този мотивационен ефект в комплексни учебни ситуации, в които 
дигиталните медии предлагат различен или нов подход към специфичното учебно 
съдържание по предмета, все още е слабо изследван. 

Множество подходи за обучение и изследване могат да бъдат създадени чрез 
интегриране на дигитални медии в специфични за биологията методи и знания, 
включително експериментирането и неговото влияние върху интереса на учениците. 

 ЦЕЛ  НА  КАЗУСА  

Този казус е насочен към представяне и анализ на интересите на ученици от среден 
курс в училище. В частност той се фокусира върху ефекта  от дигиталните медии  
върху интереса на учениците докато те осъществяват експеримент по биология, без 
да проучва как точно медията е използвана. Ясно е, че откакто дигиталните медии са 
здраво свързани с ежедневието и свободното време, работата с тях е интересна за 
децата. Въпросът, който възниква, е дали дигиталните медии повлияват позитивно 
интереса като цяло или повишават също и интереса към ученето на по-сложни 
съдържания и следователно дали допринасят за успеха на ученето. 

ВРЪЗКА  С  ПРОЕКТА/ ДОБАВЕНА  СТОЙНОСТ  

В  този казус концепцията и материалите от модул 3 “Креативно видео” на проекта се 
използват в анкета базирана върху учебната структура. Учениците осъществяват 
експеримент с използване на видео техники, каквито са описани в модул 3 и 
фотографски техники от модул 1. 

 ПРИМЕР  

Изследването е проведено в  интегрирано училище в North Rhine-Westphalia, 
Германия. Участват общо 97 ученика от 5 паралелки на 5-ти клас. Децата от 3 
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паралелки (61 д.) са включени във vidubiology проекта и прилагат в клас неговите 
методи, а две от паралелките (36 д.) са контролни групи, които  осъществяват същия 
експеримент, но без използване на дигитални медии. 

 МЕТОД  И  ПРИЛОЖЕНИЕ  НА  КАЗУСА  

По време на 4-те часа занятия по проекта учениците имат задача да наблюдават 
морфологията и поведението на голям източно африкански охлюв (Giant East African 
Snail). Учениците са окуражени да проведат експеримент, за да установят дали 
огромните, с размера на човешка длан, охлюви имат обонятелни сетива. Работят в 
малки самоорганизирани групи. Всяка група чрез познавателен метод трябва да 
изведе хипотеза по темата "Охлювите нямат обоняние, защото нямат нос. /Да, 
охлювите са способни да помиришат храната си, защото очите им са малки." Те 
трябваше да планират експеримент, който да тества техните хипотези, след това да 
съберат данни и да оценят своите наблюдения.  

По време на фазите на проучването, при планирането 
и оценяването, както и при създаването на видео в 
края на експеримента, класовете работят с подбрани 
приложения на таблет. Контролните групи изследват 
охлювите с лупи и създават постери за своя 
експеримент.  

Преди и след 4-те учебни часа учениците трябва да попълнят въпросници, съдържащи 
4 айтема, които измерват интереса на децата към биологията като учебна дисциплина 
("Биологията е вълнуваща“, α=0,81), както и 2 айтема за интереса им към 
експериментиране („Харесва ми да правим повече експерименти в клас“, α=0,71), 
адаптирани от Wilde et al., 2009) в ликъртова скала (от 1-напълно не съм съгласен до 4-
напълно съм съгласен). В допълнение, учениците имаха възможност да опишат 
мнението си относно обучителния ефект на метода/техниката, както и обратна 
връзка за цялостната обучителна сесия. Данните са обработени с описателна 
статистика. 

 ПОЛЗИ/ ОЦЕНКА 

Когато оценяват дали снимките и видеата са били полезни за ученето, учениците от 
vidubiology класовете много ясно заявяват, че са се забавлявали докато са учели с 
използването на технологиите. За 20% от учениците (n = 59), забавлението е 
централен елемент в техния учебен процес „Научаваш нещо и то е било забавно“, 
ученик на 10 г.; „Учиш по-лесно, защото се забавляваш“, ученик на 11 г. Учениците от 
контролните класове също дават позитивна обратна връзка за създаването на 
постери в учебния процес, но не включват забавлението като причина (2% if n = 31). 
Основният въпрос, който възниква е дали факторът забавление при използването на 
дигитални медии в обучението се трансферира в интерес към предмета и към 
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съдържанието, което се преподава. До каква степен интересът към биологията и 
експериментирането може да бъде промотиран чрез проект, използващ дигитални 
медийни техники?  

Учениците, които в началото на урока са показвали интерес към биологията (N = 97, 
M = 2.95), разглеждат и експериментирането като много интересно (N = 97, M = 3.62). 
Съществуващият интерес може да бъде стимулиран чрез прилагане на 
фотографиране или създаване на видео продукции при експерименталното 
изследване на обонятелните сензори на големите охлюви. Учениците от vidubiology 
класовете показват статистически значимо по-високо ниво на интерес след 
приключване на дигиталните уроци (median = 3.25) отколкото преди това (median = 
2.75); (asymptotic Wilcoxon test: z = -4.91, p =. 000, n = 60). Интересът към 
експериментирането също нараства статистически значимо сред учениците от 
експерименталната група (z = -2.35, p = .019, n = 60). В контролните класове този 
ефект не се констатира сред учениците. По отношение на специалните и фактически 
интереси, няма значимо повишение преди и след учебните занятия без дигитални 
медии.  

В обобщение може да се каже, че през перспективата на учениците, дигиталните 
медии обогатяват учебния процес. В обратните си връзки учениците акцентират 
върху това колко по-близо са били до организмите на големите охлюви чрез 
правенето на фотографски и видео заснемания и че така са научавали за тези 
животни. Данните и резултатите, представени тук, трябва да бъдат интерпретирани 
внимателно предвид различния размер на извадките в експерименталната и 
контролната група, при които се установява новия ефект сред учениците от 
дигиталните класове (Kerres, 2002). Тъй като учениците имат малък опит с дигитални 
медии по време на казуса, урокът се превръща в нещо много специално за тях. 

Специалните характеристики и очарованието от използването на дигитални медии се 
прилага доста рядко в клас и следователно това създава повече интерес. За да се 
създаде дългосрочен интерес към медиите, е нужно да се вземе предвид, че 
асоциираната с тях мотивация не се поражда само поради техническите иновации, а 
чрез употребата на различни медийни техники и свързаното с тях представяне на 
различни медийни умения (Bertelsmann Foundation, 2014). Проектът vidubiology 
следва този подход чрез по-дидактично и дългосрочно вграждане на дигитални 
техники в трите модула с повишаване степента на усъвършенстване на уменията в 
съответните учебни занятия.  Вграждането в учебната програма би било желано и 
според мнението на участвалите учители, които са наблюдавали класовете по време 
на пилотирането (2018-2019). То може лесно да бъде приложено с наличната проста 
технология (Meier et al., 2020). 
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„В един екип с учителите “  

- преодоляване на потенциални пречки за учителите при 
използване на дигитални медийни технологии в обучението по 
биология 

Armin Hottmann, Kulturring in Berlin e.V. 
 

ТЕОРЕТИЧНА  ОСНОВА 

Настоящият казус е базиран на въпроси от учители, възникнали по време на нашите 
четири ключови обучителни семинара. vidubiology е проект за медийно образование 
и биология, основан на проектно базираното обучение. Очаквано, по време на 
изпълнението на дейностите, възникнаха въпроси от страна на учителите, на които 
проектът следва да отговори. 

В продължение на много години Kulturring се занимава с медийно образование, при 
което видео продукцията се използва като инструмент за мотивиране на учениците 
да разсъждават повече върху медийните послания. Учениците използват подход, 
основан на практическото приложение, за да научат повече по учебния предмет. В 
рамките на този процес те се научават как да отразяват подходящо това, което 
създават, както по време на процеса на работа по продукцията, така и когато 
резултатите от проекта се представят и обсъждат в рамките на класа. 

vidubiology е в съответствие със съвременните тенденции за по-активно използване 
на медиите в образованието („Без образование без медии“, Niesyto in Pirner, M.L., 
Pfeiffer, W. & Uphues, R., 2013). От друга страна приложението на медиите ще бъде 
ефективно, само когато е част от образователния подход (Gutierrez & Hottmann eds., 
2011, p.38). Видео образованието не е програма за професионално обучение. 
Учителите нямат добра техническа компетентност, докато в същото време учениците 
обикновено са уверени в тази област. В контекста на vidubiology учителите трябва да 
се съсредоточат върху резултатите от обучението, които искат да постигнат, както в 
областта на медийното производство, така и по отношение биологичното 
съдържание. 

На основата на проектно базираното обучение учениците произвеждат сами 
видеоклипове под ръководството на своите учители. Този обучителен подход е 
ориентиран към учениците - те изучават учебния предмет, като в рамките на 
определен период от време проучват и отговарят на въпроси, предизвикателства или 
проблеми (https://en.wikipedia.org/wiki/Project-based_learning). Процесът е основан на 
подхода „учене чрез правене“, при който учениците осъществяват на практика чрез 
преживяване различни проекти (Gudjons, 2001). 

 ЦЕЛ  НА  КАЗУСА  

Основната цел на казуса е да се добие представа къде биха могли да съществуват 
потенциални пречки пред vidubiology подхода и как проектът би могъл да бъде 
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подобрен с оглед по-добра достъпност на подхода и повече принос за обучението по 
медии и биология. 

 ВРЪЗКА  С  ПРОЕКТА/ ДОБАВЕНА  СТОЙНОСТ  

Казусът е в съответствие с целите на проекта. Подобряването на качеството на 
проекта ще означава, че може да се достигне по-голяма аудитория от учители. 

 ПРИМЕР  

Материали за казуса бяха събрани по време на четирите обучителни семинара за 
учители, по време на които беше представен проектът vidubiology, както следва: 

• София, България: юни 2018 г. - „Дървета в София“ 
• Честър, Великобритания: октомври 2018 г. - „Адаптиране към околната среда“ 
• Рейкявик, Исландия: април 2019 г. - „Пристигането на пролетта в квартала“ 
• Касел, Германия: септември 2019 г. - „Растения и охлюви в светлината на 

прожекторите“ 

Събитията бяха с продължителност между два и седем часа.   

 

 

 

 МЕТОД  И  ПРИЛОЖЕНИЕ  НА  КАЗУСА  

Казусът се основава на метода включено наблюдение (Lüders in Flick, U., von Kardoff, 
E. & Steinke, I, 2000) и разговори/интервюта (Hopf in Flick, U., von Kardoff, E. & Steinke, 
I, 2000), които се осъществиха по време на четирите обучителни семинара по 
vidubiology. Подходът беше неформален и се основаваше основно на собствената 
гледна точка на участниците.  

Включено наблюдение (наблюдение чрез участие): активното включване в 
процеса даде възможност да се добие представа за това как учителите възприемат 
vidubiology подхода, как са реализирали проекта и как са възприели идеите за 
бъдещото му прилагане. Ключови точки за наблюдение бяха: 

• Наблюдение на разбирането на целта и отношението към идеята (разбиране 
на поставената задача) 

• Наблюдение на работата с технологиите, потенциални проблеми (нужда от 
подкрепа) 

• Наблюдение на екипната работа / сътрудничество по време на изпълнение на 
задачата (необходимо време) 
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• Наблюдение на общото удовлетворение по време на процеса 

Разговори/интервюта с учителите: бяха отбелязани въпроси или коментари от 
учителите, възникнали по време на семинара. Въпреки, че по време на семинара не 
бяха използвани допълнителни въпросници за този казус, бяха събрани данни и 
обратни връзки от редица източници: 

• Въпроси, възникнали в началото на събитието при представянето на проекта и 
задачата на семинара (разбиране на целите и задачата на семинара) 

• Въпроси, възникнали по време на етапа на изпълнение (мозъчна атака, 
планиране/ изработка на сценарий, продукция, подготовка за представяне) 

• Въпроси, възникнали по време на презентацията (представяне на проектния 
процес и резултатите) 

• Изявления, направени от участници и партньори след семинара (включително 
видео интервюта) 

ПОЛЗИ/ ОЦЕНКА 

Учителите работиха с ентусиазъм върху visubiology задачите и творчески разработиха 
първоначалните идеи, но също така изразиха загриженост за подхода и 
потенциалното му прилагане в техните учебни дейности. Както показаха много от 
предишните семинари за обучение на учители в областта на медийното образование 
и продукция - много е полезно да седнете заедно и да отделите време, за да 
изслушате притесненията, които учителите имат, и да помогнете да се намерят 
отговори на възникналите въпроси. 

Много от учителите, които се присъединиха към семинарите, имаха малко опит с 
практическа видео работа в часовете по биология. Поради това голяма част от 
изразената загриженост се отнася до технологиите и видео-продукцията. Други 
въпроси включват времето, необходимо за подобни проекти и областта на обучение - 
комбинация от медии и биология. 

Проблеми по отношение технологиите: Един от учителите в семинара  в Честър 
заяви, че няма да може да участва в практическата част на семинара - „Не мога дори 
да използвам мобилния си телефон“. По късно, след кратко въведение и инструкции, 
тя започна да прави снимки и кратки видеоклипове. За да се наблюдават и модерират 
успешно медийни проекти, е необходимо да се познава нивото на експертиза и 
умения за работа с цифрови медийни технологии на отделния учител. Учениците 
обикновено са уверени и често доста напреднали с медийните технологии и 
продукцията. 

По време на семинара в София един от учителите спомена, че видео продукцията 
изглежда твърде сложна. При преминаване през различните стъпки някои от 
запазените кадри изчезнаха. С оглед постепенното навлизане в материята и 
достъпност, модулните задачи са проектирана така, че първоначално не се изисква 
редактиране на видео, а елементарни дейности, като правене на снимки. Учителите 
могат да започнат с това и да напредват със следващия модул, след като се чувстват 
уверени в използването на основните техники (Norðdahl et al, 2019, p.15). 
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„Не разполагам с достатъчно технически средства в моето училище“ - много учители 
споменават, че техните училища имат много ограничен хардуер и софтуер. Нашият 
педагогически материал описва как vidubiology подходът може да бъде изпълнен с 
всякакви цифрови технологии, дори и не толкова съвременни. В същото време, по 
време на проекта стана ясно, че настоящите мобилни устройства, особено 
таблетните компютри, помагат за производителността и времето, необходимо за 
работа по задачите (Loviscach et all, 2017, казуси, стр. 22). Те също са популярни 
технологии сред учениците (интервю с учител от Warburg: 
https://youtu.be/1zkUYj6RiT0). 

Учител от Исландия сподели нещо подобно: „Според мен използването на 
технологията беше най-силната част от проекта. Децата се чувстваха в свои води, а 
тези, които имаха някои проблеми, станаха по-уверени след използване на 
технологиите “(Norðdahl et al, 2019, стр. 36). 

Проблеми по отношение времето: Едно от основните притеснения във връзка с 
използването на медии в обучението е свързано с нуждата от допълнително време 
във вече натоварения работен график. „Вече съм достатъчно претоварен с работа“ 
беше споменато многократно. Работата по проекти (не само работата с медийни 
проекти) често се разглежда като твърде много допълнителна работа и ползите от 
придобиване на допълнителни умения и знания често не се виждат. 

Проектно базираното обучение предлага добри структурирани възможности за 
работа в екип, но в комбинация с медийна продукция нещата могат да се усложнят. 
Един от преподавателите в семинара в Касел положително коментира модулния 
подход (https://youtu.be/-x6Ugr1Zk0s) и възможността да се започне с лесни задачи, 
които се нуждаят от съвсем малко време. По време на обученията голяма част от по-
малко опитните учители стартираха с въвеждащата задача и по този начин бяха 
мотивирани да изпробват подхода със собствения си клас след това. 

По време на обучението в София преподавател сподели, че „Постпродукцията отнема 
твърде много време“.  Тя също така ни разказа как вече е подходила към това. 
Поради ограниченото време в класната стая, учениците продължили работа след часа 
и изпълнили продукцията под формата на домашна работа. Резултатите били 
представени в клас в следващия час. 

Проблеми по отношение обучението: „Този медиен подход изобщо помага ли за 
ученето?“ - въпрос, споменат по време на презентация на проекта. От десетилетия се 
води дискусия относно използването на медийни продукции в училищата, тъй като 
медийното образование предполага един различен вид обучение. Медийните задачи 
имат за цел да мотивират, да осигурят подкрепа за обучението по биология и да 
помогнат за развитието на медийната компетентност. 

„Не изместваме ли темата предимно към медийната продукция?“ Имаше няколко 
притеснения, че учениците могат да се увлекат от медийното производство и да 
забравят за биологията. „Как оценявате обучението по отношение резултатите по 
биология и медийно производство?“ Един от преподавателите от пилотната програма 
във Warburg през 2018 г. сподели, че учениците научават и двете - изследват цветя и 
се запознават с медийната продукция. Тя спомена и как използването на камера е 
отворило очите на ученика за броя на цветята в квартала им или че един ученик е 
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споделил, че в резултат от проекта вече не се страхува от насекоми 
(https://youtu.be/1zkUYj6RiT0) 

Други въпроси се отнасяха до образователния потенциал на проектно базираното 
обучение. Една учителка спомена притесненията си във връзка с това, че е по-трудно 
да се проследи напредъка на учениците, които работят самостоятелно. Gläsel (2018) 
споменава дори страх от „загуба на контрол“ при някои учители, които използват 
медийната продукция. Това не ни беше докладвано в рамките на нито един от 
vidubiology проектите, но е важно да имаме ясен дизайн на задачите, така че както 
учениците, така и учителите да са уверени в това, което се очаква от тях. 

По този начин допълнителните предимства на проектно базираното учене могат да 
дадат плод - да изследваме заедно, да бъдем самостоятелни и да работим в екип. 

Повечето от учителите осъзнаха перспективите на медийното образование, а именно 
че една рефлексивна медийна продукция може да допринесе за развитие на 
медийните компетенции на учениците. 

В заключение: Благодарим за всички отзиви от учители, които получихме по време 
на нашите vidubiology семинари. Посредством тях подобрихме съдържанието на 
проекта, особено на дизайна на задачите. Обратната връзка също спомогна, като ни 
даде възможност да отговорим предварително на потенциални колебания и 
проблеми. 

Идеите трябва да са практични, но и ясни (по дизайн и съдържание), а ползите от 
обучението да се представят в детайли. Отзивите от учителите бяха взети предвид 
при съставянето на наръчника и за преразглеждане на приложенията с практически 
задачи. 
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Разширяване на vidubiology подхода чрез семинар за обучение на 
учители в зоологическа градина 

Joel Josephson, Kindersite UK 
 

ТЕОРЕТИЧНА  ОСНОВА 

Ученето и преподаването извън училище са характерни за  уроците по биология. Да 
се види  природата в реалността и да се установи  връзка с нея е от съществено 
значение за живота в унисон с природата. Оценяването на нещо като достойно за 
уважение зависи от знанието за него. Местата и институциите, които насърчават 
ученето на открито, дават голям принос за изграждането на знания за природата. 
Например, зоологическите градини могат да бъдат много полезни за развитието на 
екологичната осведоменост в резултат от взаимодействието на учениците с 
животните (Clayton, Fraser & Burgess, 2011).  Поради тази причина един от подходите 
в работата по проекта беше да се пренесат концепциите на vidubiology в   
преподаване и обучение в зоопарк, където да се пилотират неговите идеи с учители. 

 ЦЕЛ  НА  КАЗУСА  

Казусът разглежда как може да се организира обучителен   семинар за учители в 
зоопарк, за да се разширят възможностите на проекта. Той описва как 
специализирани биологични ресурси, в случая съоръженията и средата на 
зоологическата градина в Честър, могат да спомогнат за  това.         

 ВРЪЗКА  С  ПРОЕКТА/ ДОБАВЕНА  СТОЙНОСТ  

Семинарът е съсредоточен върху основните идеи на проекта. В него се използва 
медийното образование в конкретна научна тематична област. Бяха  екстраполирани  
идеите в много богата биологична среда, която не се среща в класната стая или в 
близкото обкръжение на почти никое училище. 

 ПРИМЕР  

Казусът представя наблюденията   по време на тричасов  семинар в зоопарка на 
Честър / най- посещаваният във Великобритания/  през есента на 2018 г. с участието 
на 12 учители от начално и средно училище. 

 МЕТОД  И  ПРИЛОЖЕНИЕ  НА  КАЗУСА  

Съоръженията на зоологическите градини     предлагат достъп до флората и фауната в 
разнообразие и обхват, които иначе не биха били възможни. Такъв е случаят със 
зоопарка на Честър, в който има над 25 000 представители на 500  животински вида. 
Обитателите са настанени във внимателно проектирани реплики на естествените им 
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местообитания- тропически гори, пустини, равнини и т.н. Добавени са и  много   
водни животни във водна среда. 

Разнообразието и богатството на голям зоопарк, като този в Честър, позволяват на 
проекта не само да разгледа характеристиките на един вид, но също така   да се 
правят сравнения между различните видове, тяхната еволюция и  различен начин на 
адаптация. Сравнения могат да бъдат направени и по отношение на храненето, 
местообитанието, поведението, активността и т.н. Наблюденията могат да включват и 
специфични изследвания върху един вид. 

Тези възможности отиват много по-далеч от   предвидените дейности в рамките на 
проекта  vidubiology, които се основават на наблюдения върху достъпните  в класната 
стая обекти. 

Провеждането на семинара за учители   в зоопарка в Честър изискваше екипът на 
проекта да извърши следните подготовителни дейности : 

1. Срещи със специалисти в зоопарк Честър. 
2. Проучване на това какви животни обитават зоопарка. 
3. Проучване на това какви животни са   в непосредствена близост до 

„Обучителния център“, където ще се проведе семинара, тъй като зоопаркът е 
изключително голям по площ. 

4. Провеждане на дискусия с екипа след събирането на тази предварителна 
информация за определяне на точните области, върху които да се фокусира 
семинарът. 

5. Финализиране на точните инструкции, по които участниците в семинара ще 
работят. 

6. Подготовка на презентации и финални въпросници за участниците. 

Семинарът започна с кратко представяне на екипа и участниците (ако е приложимо, 
линк към началната страница). 

На учителите бяха зададени следните задачи: 

• Проучете физическата адаптация на даден вид, която го  приспособява в 
неговата среда   

• Правете снимки на сродни животни, които имат видимо различна морфология, 
т.е. разлика в пропорциите и оцветяването на частта на тялото 

• Направете видео на животните, които сте избрали в част 1). Целта е да се 
проучи как се движат тези животни и как тяхното движение помага за 
приспособяването им към  тяхната среда. 

Учителите имаха един час за снимки в зоологическата градина. 

Семинарът беше организиран в 4 части: 

1. Презентации и разяснения за проекта vidubiology. Даване на информация за 
семинара. 

2. Разделяне на групи от учители с представител на екипа на проекта, които 
извършиха наблюдение и заснемане в зоопарка. 
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3. Редактиране на видеоматериалите. 
4. 4. Представяне на видеоматериалите и дискусия    върху ползите от семинара. 

 ПОЛЗИ/ ОЦЕНКА 

Основният резултат от това проучване  е разкриването на това как всяка 
зоологическа градина може да се използва за прилагане на подхода. Тази 
допълнителната област   е  добавена към ресурсите на vidubiology проекта на 
неговата интернет страницата. 

Участниците в семинара попълниха въпросници за обратна връзка и дадоха следните 
коментарии:  

• Зоопаркът беше идеално място, за да се разкрие стойността на използването 
на видео в науката 

• Вярвам, че този подход може да бъде интегриран в учебната програма по 
биология 

• Семинарът ми даде още един инструмент за преподаване, който може да   
ангажира незинтересованите ученици. 

Подобрени умения Индикатори за напредък 
Разбиране на това 
как да се използва 
видео в часовете по 
биология 

Коментарите на участниците учители показаха ясно, че те 
оценяват подхода и по-специално начините, по които 
медиите могат да бъдат използвани като ефективни за 
преподаване. От Зоологическата градина също предложиха 
допълнителни идеи за това какво може да се направи с 
vidubiology и как да се разшири обхвата на проекта. 

Сътрудничество и 
взаимопомощ при 
изпълнение на 
задачата 

Включване на всички участници в групата в задачата и 
разпределението на ролите и отговорностите; 
Прояви на толерантност към различни гледни точки; 
Предоставяне на помощ при среща с трудности и приемане 
на предложената; 
Вземане на решение чрез групова дискусия, използвайки 
мозъчна атака; 
Постигане на консенсус. 

 
 LITERATUR 
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Подбор и оценка на учебни материали от учителите - практическо 
използване на vidubiology материалите 

 
Monique Meier & Janne-Marie Bothor, Universität Kassel 

 
ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА 

Преподаването зависи от влиянието на използването на цифрови информационни 
технологии. Броят на дигиталните Отворени Образователни Ресурси (OER) 
непрекъснато се увеличава. Пазарен анализ от 2016 г. идентифицира над 600 000 
безплатни учебни материали, достъпни онлайн (Neumann, 2016). Установено е, че от 
запитаните учители 89% са използвали безплатни учебни материали от Интернет - за 
намиране на идеи за собствено преподаване (84%), за работа със задачи (55%), за 
текущи справки (53%) (Neumann, 2015). Огромният брой и обхват на дигиталните 
образователни материали повдигат нови въпроси относно осигуряването на качество 
(Brückner, 2018) и за изискванията към професионалните знания на учителите, които 
са изправени пред предизвикателството да оценят качеството на учебния материал и 
да вземат предвид всички законови изисквания към тях (Neumann, 2015; ЮНЕСКО, 
2019). 

 ЦЕЛ НА КАЗУСА 

Разпространението на vidubiology концепцията и материалите се осъществява 
предимно чрез Интернет, както е обичайно за OER материалите. Следователно, както 
и появата и представянето на началната страница и връзките към платформите за 
социални медии, самият материал също трябва да бъде привлекателен от гледна 
точка на потребителя. Но как учителите решават какво действително представлява 
добър OER материал за преподаване? На какви критерии се основава изборът им на 
предварително подготвени материали от Интернет и в крайна сметка как ги 
използват в собствените си уроци? Това тематично изследване беше направено с цел 
да се постигне първо впечатление за потребителския профил на OER материали като 
цяло, а след това, по-конкретно, за vidubiology материалите и тяхното качество. 

 ВРЪЗКА С ПРОЕКТА  /  ДОБАВЕНА  СТОЙНОСТ  

Основните продукти на проекта vidubiology са материалите, които се оценяват от 
ученици и учители в страните партньори по проекта. Те се състоят от материали за 
ученици, материали за учители, видео уроци, примери от ученици и др. Обратната 
връзка относно прилагането на тези материали и концепции е полезна за по-
нататъшното развитие на самия материал. Учителите трябва да могат да използват 
информацията  в материала, за да го приложат в своето преподаване. Резултатите от 
това тематично изследване хвърлят светлина върху качеството на vidubiology подхода 
от гледна точка на потребителя: учителите. 

 ПРИМЕР 
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В казуса са включени общо N = 11 учители (f = 55%), които преподават биология, 
както и други предмети. За частична извадка от n = 8 учители има данни за общия 
подбор на учебния материал за OER, както и за оценката на vidubiology  материала. 
Изборът на случаите следваше план за извадка, който включва разграниченията: брой 
години в професията (0-10,> 10 години), пол (м, ж), образователно ниво (прогимназия, 
горен курс), честота на използване на дигитални медии. Регистрирани са следните 
случаи: 

• N = 3 млади учители (f = 33%) с <5 години преподаване и висока честота на 
използване на дигитални медии (няколко пъти седмично - ежедневно), в 
прогимназия (n = 1) и в гимназия (n = 2) 

• N = 5 учители (f = 60%) с> 10 години преподаване (M = 13 години) и с висока до 
средна честота (n = 2) и средна честота (n = 3) на използване на цифрови 
медии, в прогимназия (n = 2) и гимназия и горен курс (n = 3) 

Съставът на извадката от случаи има за цел придобиването на първо впечатление от 
многостранния потребителски профил на OER материали. 50% от запитаните са 
познавали проекта  vidubiology чрез контакти с партньори по проекта или от събитие 
за обучение на учители. 

 МЕТОДИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕМАТИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Изследването включваше въпросник, който респондентите попълниха онлайн. 
Средното време за това беше 30 минути. За да можем да характеризираме 
различните случаи на изследването, както и да направим разграничение между тях, 
първата част изискваше социално-демографски данни (възраст, пол, предмет на 
преподаване, професионален статус), както и самостоятелна оценка на използването 
на цифрови медии (честота и компетентност). Втората част беше посветена на 
поведението и дейностите на учителите при търсене и използване на предварително 
подготвени учебни материали със и без позоваване на цифровите технологии. 
Учителите дадоха оценки за седем предмета (Ликъртова скала от 1 (-) до 4 (+)). 
Въпросникът завърши с отворен въпрос относно характеристиките на добрите 
учебни материали, които също дават възможност за интегриране на цифровите 
технологии в преподаването. Третата част беше посветена изцяло на оценката на 
vidubiology материал (модул 1). Отзивите и оценката бяха записани с използване на 
отворени елементи във свободен формат за отговор (10 елемента). 

Оценката на контролираните елементи беше описателна. Отговорите на отворените 
теми бяха обобщени според съдържанието и след това организирани по такъв начин, 
че да представят качествена оценка за vidubiology материала. 

 РЕЗУЛТАТИ  /  ОЦЕНКА 

Учителите , включени в това проучване, вече са отворени за използване на дигитални 
медии и вече ги прилагат в своето преподаване. Според шестте нива на 
Европейската рамка за цифрова компетентност за преподаватели (DigCompEdu, Re-
decker & Punie, 2017) респондентите преобладаващо се класифицират като вътрешни 
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лица (ниво 3, B1, 46%) и експерти (ниво 4, B3, 36%). В резултат на това те включват 
проучване на цифрово поддържания  учебния материал в подготовката  за урок 
(високо ниво на съгласие, М = 2,64). Учителите използват и включват предварително 
подготвени учебни материали избирателно, което означава, че те основно вземат 
части от материала и го адаптират за собственото си преподаване. Респондентите по-
скоро отхвърлиха изпълнение едно към едно на предварително подготвен учебен 
материал (М = 1,64). Материалът за цифрово поддържано преподаване по-скоро има 
ролята на генератор на идеи, които след това да бъдат адаптирани към собствените 
уроци на учителя (M = 3.36). Това поведение на потребителя обяснява отговорите на 
въпроса за характеристиките на добрия, предварително подготвен учебен материал. 
Дадените отговори могат да бъдат качествено структурирани в три категории учебен 
материал: 

Þ Опции за диференциация (45%) 
Þ Персонализиране/Преносимост (45%) 
Þ Активност на учениците (27 %) 

 

Учителите смятат предварително подготвения учебен материал за практически приложим, 
ако „предлага опции/форми за разграничаване“ и ако може да се използва гъвкаво, т.е. „може 
да бъде персонализиран, прехвърлен и адаптиран“. Материалите, които могат да бъдат 
адаптирани към определена група обучаеми, които могат да бъдат свободно използвани и 
които имат възможности за диференциация, могат да бъдат интегрирани конструктивно от 
учителите в тяхната собствена преподавателска среда. По отношение на учебните материали, 
които включват изричното използване на цифрови медии, те трябва да бъдат лесно 
изпълними, т.е. „безплатно използване на приложения“ и приложения, които функционират 
независимо от всяка платформа. Освен това респондентите очакват известна добавена 
стойност от използването на цифрови технологии, например чрез „различни форми на подход 
за ученици (слухови, аудио-визуални, текстови, графични и др.)“ Следователно описаните 
критерии за използване и подбор поставят следния въпрос: 

Как учителите оценяват представянето и използваемостта на vidubiology материал 
(Модул 1)? 

По отношение на самоопределените критерии за предварително подготвен учебен 
материал 75% от учителите (n = 8) считат vidubiology  материалите за Модул 1 за 
положителен. Особено се подчертават привлекателният дизайн, активирането на 
учениците, приложимостта и дидактическото им прилагане, подкрепено от „полезна 
основна информация и съвети за прилагане на учителите“. Посочени са и 
допълнителните предимства „в сравнение с работата с книга“ и възможността за 
„диференцирано изпълнение“.  

Фокусът върху прогимназията се счита за ограничение, въпреки че технологията или 
по-скоро дигиталният материал (видеоуроци) може да се използват и в гимназията, 
материалите са по-малко подходящи. 

В случаите на млади учители могат да се обобщят три подхода за допълнителни 
подобрения или разширяване на vidubiology материалите. Разгледани са областите на 
предмета, методиката на преподаване и технологията. Информацията за конкретния 
предмет трябва да бъде разширена. Този аргумент е подкрепен от забележки на 
учител с над 10 години професионален опит. „Съдържателните предложения и 
учебните материали за учениците“ са много ясно посочени като липсващи. По 
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отношение на областта на методиката на преподаване, която също е представена от 
един случай от двете извадки, се цитира следното: увеличаване на възможностите за 
разграничаване чрез използване на по-отворени формулировки и различни задачи, 
както и нивото на дигитализация за отделните обучаващи се. Елементите за 
допълнителна специализация по отношение на технологиите се цитират само от 
млади учители или по-скоро от един случай от извадката. В момента има само нисък 
праг за включване на смартфоните като инструмент за снимки. Тук функциите на 
смартфона, както и технически и софтуерно базирани инструменти, като обективи за 
мобилни телефони и приложения, биха могли да бъдат описани по-подробно. 

С изключение на един учител, който преподава главно в горните класове, 
респондентите (учители) биха използвали всички материали (50%) или части (38%) в 
собственото си преподаване. Възможни точки за свързване с други цитирани области 
на учебната програма са екологията, както и изследването на специфични 
местообитания (например гората / гората в течение на една година). 

В обобщение може да се каже, че учителите възприемат vidubiology материала за 
Модул 1 и цялата му концепция като положителен, практичен, изпълним и активиращ 
за учениците. Позоваванията на възможните опции за разграничаване са свързани 
към модулна система от компоненти. Модул 3 по-специално разглежда 
индивидуалните компетенции и предпочитания на обучаемите по отношение на 
свободния избор на технология за изследване и изследване на (биологични) явления. 
Обща оценка на възможностите за диференциране на материала за vidubiology 
подхода може да бъде направена само при разглеждане на трите модула и как те 
взаимодействат помежду си. Разширяването на тематичното съдържание в модула 
може да фокусира перспективата върху гъвкавостта на възможните приложения, но 
това също може да се разглежда като ограничаващо и определящо за 
прогимназиалното ниво. Дори ако материалът е насочен към определена аудитория, 
при дадената отвореност на съдържанието преносимостта към по-високи класове в 
училище трябва да бъде видима. Една от възможностите за повишаване на дела на 
специфичните за предмета връзки в представянето на проекта може да бъде 
предлагане на практически примери от уроци, използвани по време на прилагането на 
vidubiology. Това може да стане чрез Интернет страницата и чрез интервюта с учители. 

Това вече беше възможно да се включи и публикува в рамките на пилотния етап на  
проекта (vidubiology playlist на YouTube). Прогресивната дигитализация в 
преподаването по същество е придружена от бързите промени, развитието и т.н. при 
технологиите  или по-скоро в технологичните инструменти. Това развитие в проект с 
кратък период от време е почти невъзможно. Освен причините, свързани със 
съдържанието и с партньорите по проекта, фотографията и видеографията бяха 
избрани, тъй като тези технологии не са обект на бързите промени в дигиталния свят 
толкова, колкото други медии. Материалите също бяха цитирани от учителите като 
„относително неподвластни на времето, което е добро нещо за използване в учебната 
среда“. Разширяването и надграждането на технологията, разбира се, е възможно в 
няколко точки от материала и концепцията и това  остава задачата на учителя, който 
се ангажира  да ги  прилага. 

При обобщаване на полевия опит на vidubiology материалите може да се направи 
положителен извод: Материалите за модула отговарят на изискванията, както на 



   

 - 29 - 

младите учители, така и на учителите с повече години в професията и следователно 
ще се надяваме подходът да бъде прилаган в училищата и преподаването в бъдеще. 
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