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Проектът коСМоС – създаване на съвременна 
база данни за обучение по природни науки

Д. Марчев, Б. Борисов, Д. Кюркчиева, В. Радева
Шуменски университет „Еп. К. Преславски”

І. Цели и задачи на проекта коСМоС

предложението за реализиране на проекта коСмоС бе инспирирано от необходимостта от 
по-мотивиращи подходи в обучението по природни науки, от необходимостта от създаване на 
креативни връзки между обучението и научните среди, от съществуването на висококачествено 
научно съдържание по природни науки, както и от трудностите при неговото откриване, овладява-
не, достъп и използване. 

проектът коСмоС цели да демонстрира пътя за унифициране на съществуващите дидакти-
чески средства и on-line материали на мрежата от обсерватории и научни институти и да предложи 
на обучаеми и обучители огромни образователни ресурси, тъй като небето е уникална природна 
лаборатория, която е винаги в действие, достъпна за всеки по всяко време и от всяко място, и в 
която имат място различни видове физични явления, повечето от които не могат да се възпроиз-
ведат в никоя научна лаборатория. 

основната цел на проекта коСмоС е да се подобри образователният процес чрез атрактив-
но обучение на ученици и студенти като се разшири базата от използваните ресурси за процесите 
на преподаване и учене както в училищата, така и в университетите. крайният резултат е създа-
ване на “експериментална лаборатория” за ученици, студенти и преподаватели на базата на най-
новите достижения на интероперативните архитектури и метадейтните стандарти, както и върху 
най-новите технологии в образователния процес.

Специфичните цели на проекта са следните:
•  Разгръщане на Web-база от образователни ресурси, използвайки многоезикови речници, 
които подпомагат крайните потребители в търсенето, достъпа и използването на научни 
и образователни ресурси. Това се постига с унифициране на наличните образователни 
средства и on-line материали за преподаване на природни науки; 

•  Разработване на методология за оформяне (дизайн), изразяване и представяне на 
образователни практики по общодостъпен и разбираем начин;

•  Интегриране на пълна система от средства, поддържаща всички стадии на веригата: 
създаване, публикуване, откриване, овладяване, достъп и използване на образователно 
съдържание по природни науки; 

•  Създаване и верификация на серия на новаторски образователни сценарии, използващи 
цифрови ресурси;

•  Разработване на методология за определяне на ефекта от предложения подход относно 
ефективността на процеса на обучение;

•  Принос към развитие на нова генерация граждани, които имат научни познания и поради 
това са по-добре подготвени за работа в свят, който се влияе все повече от науката и 
технологиите. 

проектът коСмоС се финансира от 7 рп на еС в рамките на програмата eContentplus, чиято 
цел е да направи цифровото обучение в европа по-достъпно и по-широко използвано.

проектът стартира през октомври 2007 г. и има продължителност 2 години. в него има парт-
ньори от 8 държави (Гърция, австрия, Германия, кипър, българия, Финландия, Франция и Швеция) 
и 15 образователни институции: International Environment and Quality Services S.A.; Liverpool John 
Moores University; Ellinogermaniki Agogi; Vaxjo University; Foundation of Research and Technology; 
Shumen University; National Technical University of Athens; University of Bayreuth; European Physical 
Society; Education Highway; Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur; City of Helsinki, 
Education Department; BG Schwechat; University of Jyvaskyla; HEUREKA. освен тях допълнител-
ни партньори са и следните организации: CERTH (The Centre for Research and Technology Hellas 
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); EAAE (European Association for Astronomy Education); ESHA (European School Headmasters 
Association); MASSEE (Mathematical Society of South Eastern Europe). 

проектът коСмоС се явява продължение на проектите Discovery Space (D-Space Project) и 
Schools Observatory, чиито ресурси използва при създаване на “експерименталната учебна лабо-
ратория”. от проекта Discovery Space се използват: 100 образователни проекта, учебни планове 
и презентации; 10000 тестови въпроса по астрономия; 30000 цифрови изображения; 20 филма 
и симулации на астрономически явления. от проекта Schools Observatory се използват: 150 об-
разователни проекта, учебни планове и презентации; 20000 цифрови изображения; 50 филма и 
симулации на астрономически явления. 

възможностите, които предлага проектът коСмоС, са следните: on-line достъп до мрежата 
от роботизирани телескопи; достъп до научноизследователска база от данни и архиви; достъп до 
образователни материали и интерактивни инструменти; достъп до дидактически ресурси; мате-
риали, ориентирани към ученици/студенти; курсове за онлайн обучение на ученици и студенти; 
участие в научни състезания; участие в конференции, семинари и летни училища; информация 
за астрономически събития. 

работният план на проекта включва следните последователни етапи: анализ на образова-
телните нужди и изисквания, дейности по създаване на дидактически средства за обучение, екс-
перименти в училища и университети, оценка и валидиране на експериментите, създаване на 
паневропейска база за обучение по природни науки. Финалният резултат от проекта коСмоС 
е създаването на COSMOS Tool-Box и COSMOS infrastructure (пътна карта) за внедряването на 
паневропейски образователни услуги. Създаденият Web Portal осигурява достъп до базата от об-
разователни ресурси, а инфраструктурата на коСмоС дава възможност за търсене на материали 
по ключови думи на различни езици, съобразени със съответните образователни стандарти на 
различните национални учебни програми.

детайли по проекта може да се намерят на неговия сайт www.cosmos-project.eu.

ІІ. Порталът коСМоС

порталът коСмоС е експериментална лаборатория за ученици, студенти и учители, който 
цели да подобри обучението по природни науки чрез разширяване източниците за преподаване 
и учене в училищата и университетите и чрез използване на нови методи за преподаване на при-
родните науки. 

порталът коСмоС съдържа над 1000 образователни материала (планове на уроци, учени-
чески проекти, видеоматериали, анимации и висококачествени изображения на уникални астро-
номически обекти.

порталът е организиран по следния начин.
опцията „Помощ” цели запознаване с функциите на сайта и е предназначена както за начи-

наещи, така и за напреднали потребители. Тук всички аспекти на портала коСмоС са подробно 
обяснени и илюстрирани стъпка по стъпка. започва се с обяснението на основните действия и се 
продължава с по-сложните процедури.

опцията База данни КОСМОС (фиг. 1) съдържа материали с образователно съдържание 
(фотографии, видео-материали, анимации, упражнения, графики, линкове) и планове на уроци 
(структурирани планове на уроци, организирани съгласно специфични педагогически модели в 
съответствие с изискванията на IMS стандарта). потребителите могат да търсят образовател-
ни материали в опцията „Изучи „КОСМОС” (Explore COSMOS), или да добавят свои материали 
като използват опцията „Сподели свои материали” (Share your Content). опцията „Наблюдавай с 
„КОСМОС” (Go observing) предлага възможност за създаване и развиване на нови материали, на 
базата на астрономически наблюдения, които могат да бъдат реализирани чрез мрежата от робо-
тизирани телескопи „коСмоС”.
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Фиг. 1

за да получите достъп до базата данни и инструментите на портала коСмоС е необходимо 
да сте регистриран потребител. Създаването на нов потребителски профил става като попълните 
регистрационния формуляр и посочите валиден електронен адрес, използвайки опцията “Създа-
ване на нов профил” от първата страница на портала. при следващи влизания в портала е необ-
ходимо само да попълните потребителското си име и парола в съответните полета.

Фиг. 2
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Фиг. 3

за търсене и изтегляне на материали с образователно съдържание и сценарии на уроци се 
използва опцията Търсене в базата данни (Search the Repository) (фиг. 2). Търсенето може да 
бъде по език, възраст на учениците, тип урок, тема. Файлът може да се изтегли от посочения линк, 
а може също така да се разгледа или изтегли xml-файла, съдържащ записа на метаданните към 
материала (фиг. 3) .

инструментариумът на портала коСмоС се използва за подготовка на собствени материали 
за добавяне в базата на портала. инструментът за създаване на метаданни COSMOS Metadata 
Authoring Tool се използва за добавяне на необходимата специфична информация към образова-
телните материали. С помощта на инструмента COSMOS Learning Activities Authoring Tool може да 
се състави сценарий на урок по съвременни педагогически модели, приети в проекта (COSMOS 
Generic Technology-Enhanced Educational Scenario Templates). Сценариите на уроци в портала 
коСмоС се разглеждат с програмата RELOAD Learning Design Player, а изображенията от обсер-
ваториите – с програмата FITS Viewer или LTImage.

за използване на базата, създадена по проекта D-Space Service, се използват 2 начина.
- изпращане на формуляр, съдържащ: избрания телескоп, избрания обект, проверка на мете-

орологичните условия, попълване на детайлите; 
- за работа с телескопа в реално време, т.е. за да станеш оторизиран потребител, е необ-

ходимо да изпратиш до научния комитет на D-Space формуляр за получаване на наблюдателно 
време, съдържащ координати на обекта и мотивация. ако заявката е одобрена се получава потре-
бителско име (username) и парола (password). при попълване на координатите на обекта телеско-
път веднага се насочва и започва да прави фотографии. 

в портала коСмоС могат да се намерят някои интерактивни приложения (например за уче-
не чрез игри (Game-based Learning) – Летящата Слънчева система, движещият се космос, косми-
ческа разходка, към нови граници, Maгичната 3D книга и др.).

ІІІ. Разработване на образователни сценарии 
порталът коСмоС се опитва да изгради общност от потребители, интересуващи се не само 

от тегленето на образователни материали, но и от създаването на нови материали на базата на 
вече съществуващи. за да задоволи тази нужда порталът предлага лесен интерфейс за качване 
на материали. за целта отначало към тях трябва да се прикрепят метаданни по стандарта IEEE 
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LOM. Това се реализира с програмата за създаване на метаданни COSMOS ASK Learning Objects 
Metadata Authoring Toolkit, която може да се изтегли от Инструментариум „КОСМОС”.

Създаването на сценарий на урок е задача, изискваща определен опит. за да помогне на 
потребителите на портала, които се интересуват от създаването на сценарии на уроци, консор-
циумът на проекта коСмоС осигурява подробни насоки за инсталиране и работа с програмата 
COSMOS ASK Learning Design Toolkit.

Създадените сценарии трябва да бъдат в съответствие с един от общоприетите съвременни 
педагогически модели: 

• модел насочено изследване (Guided Research model), който съдържа: представяне на те-
ория, представяне на алтернативни теории, дискусия, научно предсказание, постановка на 
експеримент, измерване, сравнение на предсказанието с резултатите, дискусия относно 
новата концепция, въпроси, упражнения и задачи;

• модел проектно-базирано обучение (Project-based learning), който съдържа: организиране 
на групи, презентация върху нов дискусионен проблем, дискусия вътре в групата, дискусия 
между групите, събиране на подходяща информация, синтез на информацията, създаване 
на проект, презентация на резултатите от проекта, втора дискусия, сумарна оценка;

• модел обучение чрез изследване (Inquiry-based teaching), който съдържа: привличане на 
любопитство, дефиниране на въпроси от текущото знание, предлагане на предварително 
обяснение или хипотеза, планиране и провеждане на изследване, събиране данни от на-
блюдение, основано на фактите обяснение, разглеждане на други обяснения, общо обяс-
нение;

• модел 5е учебен модел (5E Instructional model), названието идва от Engagement, Explora-
tion, Explanation, Elaboration, Evaluation, което означава: сблъсък, изследване, обяснение, 
усъвършенстване, оценяване. Той съдържа: мислен експеримент, изследователско наблю-
дение, проверка на знанията, обяснение на концепцията, дискусия, търсене на информа-
ция, оценяване на концепцията, отношенията и уменията;

• модел учебен цикъл (Learning cycle), който съдържа: наблюдение, изследване, въвеждане 
на концепция, обобщение на концепцията;

• модел учене с отчитане на национални особености и икТ (ІСТ Cross Culture Awareness 
Learning), който съдържа: построяване на национален (културен) профил, усъвършенства-
не на проекта, обогатяване на съдържанието, обмяна на опит.

разработването на образователни сценарии е една от най-сериозните дейности по проекта 
коСмоС. Съгласно съвременните виждания сценарият е история насочена към определена гру-
па потребители, която трябва да обединява характеристиките на групата (специфични нужди, сти-
лове на обучение, предпочитания и обстановка на обучение). Сценарият трябва да е модулиран 
и да съдържа система от образователни активности (действия). 

образователният сценарий трябва да съдържа отговор на въпросите: защо, кой, как. за да 
се направят многозначните функции на сценария най-добре видими и за да бъде сценарият лес-
но използваем от различни типове потенциални потребители, в проекта коСмоС е въведена 
унифицирана таблична структура на информацията за представяне на сценариите, съдържаща 
следните полета:

Тема на сценария – тя трябва да е ясна, илюстрираща неговата цел и фокус на съдържа-
нието.

резюме (Rationale): това е къс текст, описващ съдържанието и целта на сценария.
пространство за прилагане (implementation): в това поле се представя кръга на обучаемите 

(училище, университет), главно за които описаните активности в сценария се очаква да бъдат 
приложими. 

възможни групи потребители: в това поле се представят идентификационни данни (identified 
settings) за определени групи потребители, които е възможно да имат интерес към сценария. 

действащи актьори (Involved actors): на това място се дават характеристиките, например 
образователно ниво (background) и мотивация, на включените в сценария действащи лица (ак-
тьори).

Специфични цели – в това поле се представят целите и намеренията на сценария.
връзка с идентифициран (регистриран) потребител на сценария: може да се направи по ад-

реса му от списъка.
връзки с учебния план (curriculum): тук се отбелязват връзките на предложения сценарий с 

определени места от учебния план (програма).
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Тип на обучението (learning): маркират се най-подходящите дидактически подходи (извън 
списъка на основните) към метода, приет в сценария.

времеви мод: маркира се, ако сценарият предвижда дейности, независими от времето, на-
пример асинхронно взаимодействие с други или дейности, зависещи от времето, например син-
хронно взаимодействие с други, или и двете.

предварителни компетенции: описва нивото на знания и умения, които актьорите трябва да 
притежават, за да участват ефективно в дейностите.

включени приложения: описва установените технологични решения, които могат да се из-
ползват за реализация на сценария.

Текстово описание: това е главната част от сценария, в която се описват детайлно предло-
жените дейности.

параметри за оценяване: това поле дава информация за параметрите на предложеното из-
пълнение (implementation), върху които следва да се насочи оценяването.

образователните сценарии могат да бъдат предназначени: за всички (центрове за природни 
науки); за ученици; за студенти; за астрономи-любители.

примерни теми на сценарии за всички:
• основи на астрономията;
• предстоящи слънчеви затъмнения;
• Съвети за фотографиране на слънчево затъмнение.
примерни теми на сценарии за ученици:
• измерване размера на пръстените на Сатурн;
• измерване височина на лунни кратери;
• измерване на въртенето на Слънцето;
• определяне на периоди на въртене на астероиди.
примерни теми на сценарии за студенти:
• анализ на CCD изображения;
• CCD фотометрия;
• откриване на двойни звезди;
• измерване височината на лунни кратери;
• измерване на орбитни пертурбации на планетите;
• определяне сезоните на марс;
• еволюция на звездите;
• диаграма на Херцшпрунг-ръсел;
• Сферични звездни купове;
• планетарни мъглявини;
• радиално разпределение на блясъка при елиптични галактики.
Сценариите за студенти осигуряват възможности да се направят астрономически обсервато-

рии, да се събират данни, да се анализират астрономически данни и да се обменят мнения.
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Описание на модела на образователен сценарий

1.  Заглавие на модела на 
образователния сценарий

Title of the Educational Scenario 
Template

Модел Насочено изследване

Guided Research Model

2.  Образователни проблеми 

Основни проблеми

a)  Теоретично и абстрактно обучение 
theoretical and abstract teaching
b)  Инструкции чрез учебник textbook based instruction
c)  Липса на демонстрационна установка 
no demonstration infrastructure available
d)  Неусвоени понятия на обучаемите 
students misconceptions

3.  Обекти на образователния 
сценарий

Educational Scenario Template 
Objectives

Знания (Knowledge)
Обучаемите трябва да знаят и разбират специфични понятия и 
аналогиите между тях.

The learners should know and understand specific concepts and the 
analogies between them.

Умения (Skills)
Учениците трябва да могат 

•	 Да провеждат изследователски процедури
•	 Да правят изследвания, които имат място на структурно 

откритие в рамките на организирано обучение. 

The students should be able to:
•	 Explore the research procedures themselves
•	 Perform research efforts that are taking place as a structured 

discovery within the frame of organised teaching.

Отношения (Attitudes)
Обучаемите трябва да могат да придобият разбиране за основните 
неща в обучението по природни науки чрез излагане на подобни теми.

The learners should be able to acquire an appreciation for basic Science 
Education matters through the exposure in similar topics.
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4.  Характеристики и 
потребности на обучаемите

Characteristics and Needs of 
Learners 

Когнитивни (Cognitive)
Учениците имат по-ниско от средното ниво знание по математика и 
ограничени знания по природни науки

The students have less than average knowledge level to mathematics and 
geometry. Limited knowledge of science subjects.

Психосоциални (Psychosocial)
Според статистиката под 50 % от учениците (момичета и момчета) 
имат значителен интерес към природните науки. Малка част от тях ще 
продължат кариерата си в природните науки (Sjøberg & Schreiner 2005; 
PISA, 2006).

Based on statistics less than 50% of the students have a significant interest 
in science (both boys and girls). A small number of them (about 15%) will 
follow careers in science (Sjøberg & Schreiner 2005; PISA, 2006). 

Физиологични (Physiological)
Средната възраст на учениците е 15 години.

The average age of students is 15 years.

Потребности (Needs)
Обучаемите се нуждаят от повече схеми на съпричастност в 
обучението. Те трябва да бъдат включени в процеса и да действат като 
членове на отбор.

Learners need more participatory schemes of instruction. Learners have to 
be involved in the process and act as members of a team.

5.  Образователен подход на 
модела на образователния 
сценарий 

(a) Описание на обосновката на 
образователния подход
(b) параметри, гарантиращи 
изпълнението на 
образователния подход

Educational Approach of the 
Educational Scenario Template

(a) Description of the 
Educational Approach rationale
(b) Parameters that guarantee 
the implementation of the 
Educational Approach

а) Моделът на обучение Насочено изследване е разработен от 
Schmidkunz & Lindemann (1992). Думата „изследване” показва неговата 
цел да помогне учениците да провеждат изследователски процедури, 
а думата „насочено” подчертава, че това изследвателско усилие ще 
участва като структурирано откритие в рамките на организираното 
обучение. Този модел включва 5 етапа на обучение (изправяне на 
явление към проблема, предложения за конфронтация с проблема, 
издигане на предложение, извличане на резултат, обединение).
(b) Подходът включва експериментиране „с ръце” (“hands on”), което е 
много популярно сред учениците.

Guided research teaching model of Schmidkunz & Lindemann (1992). The 
word research in the model description reveals its aim to help students 
explore the research procedures themselves while the word “guided” 
emphasises that this research effort will take place as a structured discovery 
within the frame of organised teaching. This teaching model includes five 
teaching stages (bringing up the phenomenon to a problem, suggestions for 
confrontation with the problem, implementation of a suggestion, abstraction 
of the finding, consolidation).
(b) The approach includes “hands on” experimentation, which is very popular 
for students.
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6. Дейности за учене

Learning Activities:

Етап 1: Намиране на явление 
към проблема 

Phase 1: Bringing up the 
phenomenon to a problem

Презентация (Presentation)
Учителят представя понятието/проблема/теорията чрез дискусия и 
алтернативни теории и идеи

Дискусия (Discussion)
Учителят дискутира с учениците понятието/проблема/теорията и 
алтернативните теории. 

Teacher presents the concept/problem/theory under discussion and 
alternative theories and ideas.

Teacher discusses with students about the concept/problem/theory and the 
alternative theories.

Етап 2: Предложения за 
конфронтация с проблема 

Phase 2: Suggestions for 
confrontation with the problem

Научно предсказание (Scientific Prediction)
Учениците представят хипотези и предсказания и правят предложения 
за преодоляване на проблема.

Students are performing hypotheses and predictions and making 
suggestions for confrontation with the problem.

Eтап 3: Изпълнение на 
предложение

Phase 3: Implementation of a 
suggestion

Поставяне на експеримент (Setting-Up the Experiment)
Учениците поставят експеримент, базирайки се на упътване от учителя.

The students are setting-up the experiment with the support/guidance of the 
teacher.

Измерване-запис (Measuring-Recording)
Учениците правят измервания и записват своите резултати. 

The students are making measurements and are recording their findings.

Етап 4: Извличане на 
резултатите

Phase 4: Abstraction of the finding

Предсказанията сравнени с резултатите 
(Predictions Compared to Results)
Учениците правят предсказания за сравнение с резултатите. Учителят 
подпомага процеса.

The students are making predictions compared to results. The teacher 
facilitates the process.

Дискусия (Discussion)
Дискусия за теоретичните следствия, възникващи от 
експерименталните действия.

Discussion of the theoretical issues arising from the experimental activities

Етап 5: Обединение
Phase 5: Consolidation

Въпроси, упражнения и задачи
(Questions, Exercises and Tasks)

Учителят задава въпроси и възлага упражнения и задачи, целящи 
обединение на придобитото знание. 

The teacher is making questions and assigning exercises and tasks aiming 
at consolidation of the acquired knowledge
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7.  Роли

Participating Roles:

Учениците (Students)
•	 Правят научни предсказания
•	 Записват наблюдения
•	 Правят предсказания за резултатите 
•	 Развиват експериментални модели
•	 Използват или оценяват техника
•	 Използват знание за обяснение

•	 Perform scientific prediction
•	 Recording observations
•	 Perform prediction compared to results
•	 Develop experimental models
•	 Use or evaluate a technique
•	 Use science to explain

Учителят (Teacher)
•	 Представя идеи и научни факти
•	 Задава въпроси
•	 Идентифицира грешно усвоени понятия 
•	 Прилага научни методи 
•	 Развива експериментални модели
•	 Осигурява исторически и съвременни примери 

•	 Presents ideas and evidence in science
•	 Asks questions
•	 Identifies misconceptions
•	 Applies scientific methods
•	 Develops experimental models
•	 Provides historical and contemporary examples

8.  Средства, услуги и източници

Tools, Services and Resources

Средства (Tools): 
Hardware

•	 Компютър (Computer)
•	 Проектор (Projector)

Software
•	 Текст, изображение, аудио и видео проектор (Text, image, audio 

or video viewer)
•	 База данни (Database)
•	 VLE

Източници (Resources):
Фигури, графики, слайдове, изложение на проблема, симулация, 
експеримент, таблици, самооценка, упражнение, анкета, изпит

Figure, graph, slide, problem statement, simulation, experiment, table, self 
assessment, exercise, questionnaire, exam.
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1. заглавие на модела 
на образователния 
сценарий

Title of the Educational 
Scenario Template

проектно-базирано учене

Project-based Learning

2. образователни 
проблеми

Educational Problem 

учениците трябва да бъдат подтикнати към мотивирано учене, което е 
тясно свързано с предизвикателствата и задачите от реалния свят. Трябва 
да се даде предимство на учене-чрез-правене, където силно се набляга 
на активността. Това означава умения, необходими в ежедневието, като 
възможности да работиш в екип, работа със самооценка и оценка на 
собствените действия (Thomas, 2000). 

Students must be engaged in a highly motivating learning experience, which is 
closely related to the tasks and challenges of the real world.Therefore, emphasis 
must be given on the learning-by-doing, where the activities in authentic context 
are strongly emphasized, which means the skills needed in working life, such as 
being able to work in teams, working in self-guided manner, and assessing of 
own actions (Thomas, 2000).

3. обекти на 
образователния 
сценарий

Educational Scenario 
Template Objectives

знания (Knowledge)
обучаемите трябва да знаят и разбират специфични понятия и аналогиите 
между тях.

The students should be able to know and understand specific concepts and the 
analogies between them. 

умения (Skills)
учениците трябва да могат да

•  Създават артифакти (продукти) 
•  Работят по автономен и собсвено насочван начин 
•  Представят и поддържат онова, което са научили и да го споделят с 

другите 
•  Осигуряват обратна връзка (проверка на резултатите) на другите 
•  Защитават научен аргумент 
•  Разпознават и анализират алтернативни обяснения и модели
•  Търсят и събират данни 

The students should be able to:
•  Create artifacts
•  Work in an autonomous and self-guided manner
•  Present and support what they have learned and share with others
•  Provide feedback to others
•  Defend a scientific argument
•  Recognize and analyze alternative explanations and models
•  Search and gather data

отношения 
обучаемите трябва 

•  Да се интересуват от обучение по природни науки
•  Да комуникират ефективно с другите
•  Да оценяват придобитата обратна връзка (проверка на резултатите) 

от други обучаеми и учителя

Attitudes
The students should be able to:

•  Be interested in Science Education matters
•  Communicate with others effectively
•  Appreciate feedback from other learners or teacher
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4. Характеристики 
и потребности на 
обучаемите

Characteristics and Needs of 
Learners

когнитивни (Cognitive)
учениците имат по-ниско от средното ниво на знание по математика и 
ограничени знания по природни науки.

The students have less than average knowledge level to mathematics and 
geometry. Limited knowledge of science subjects.

психосоциални (Psychosocial)
Според статистиката под 50 % от учениците (момичета и момчета) имат 
значителен интерес към природните науки. малка част от тях ще продължат 
кариерата си в природните науки (Sjøberg & Schreiner 2005; PISA, 2006).
Based on statistics less than 50% of the students have a significant interest in 
science (both boys and girls). A small number of them (about 15%) will follow 
careers in science (Sjøberg & Schreiner 2005; PISA, 2006). 

Физиологични (Physiological)
Средната възраст на учениците е 15-16 години.

The average age of students is 15-16 years.

потребности (Needs)
обучаемите трябва да бъдат подтиквани към задачи, които ще им помогнат 
да свържат обучението по природни науки с реалния живот. 

The learners need to be engaged in tasks that will help them relate science 
matters with everyday life world.
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5. образователен 
подход на модела 
на образователния 
сценарий

(a) описание на обосновката 
на образователния 
подход

(b) параметри, гарантиращи 
изпълнението на 
образователния подход

Educational Approach 
of the Educational Scenario 
Template
(a) Description of the Educa-

tional Approach rationale
(b) Parameters that guarantee 

the implementation of the 
Educational Approach

а) проектно-базираното учене цели да даде на учениците високо мотивиран 
опит за учене, който е тясно свързан с проблемите и предизвикателствата 
на реалния живот. проектно-базираното учене поддържа също т.нар. 
“умения на възрастни”, които включват умения да се работи в отбор, 
работа чрез самонасочване и оценка на собствените действия. проектно-
базираното учене е свързано и с идеята за постигане на трансферуеми 
умения, например – решаване на задачи (Helle et al., 2006).

проектите на проектно-базираното учене са предизвикателни и 
сложни задачи, които се основават на някои теми, въпроси, или проблеми, 
които са водещи за работа по проекта. предизвикателни и сложни задачи 
тук означава, че те не могат да бъдат завършени без ново учене. проектите 
обикновено включват елементи от различни предмети, което ги прави 
мултидисциплинарни, а не ограничени само в един предмет. 

Същността на задачите трябва да бъде такава, че тя да включва 
различни видове дейности, които поддържат ученето, като планиране, 
решаване на задачи, вземане на решения и активно изследване. в проекта 
обучаемият работи автономно и колективно в малки групи, докато учителят 
е повече в ролята на наставник, подпомагащ учебния процес (Henry, 2005).

(a) Project-based learning aims at giving students a highly motivating learning 
experience, which is closely related to the tasks and challenges of the real world. 
Project-based learning also supports learning so called “adult skills”, which 
include skills such as working in teams, working in self-guided manner, and 
assessing of own actions. Project-based learning is also connected to the idea of 
attaining transferable skills such as problem solving (Helle et al., 2006).

The projects in Project-based learning are challenging and complex 
tasks that are based on some topics, questions, or problems that are driving 
the working in projects. Challenging and complex tasks means here that the 
tasks must be such that they cannot be accomplished successfully without new 
learning taking place. The projects at hand usually involve elements from various 
subjects, which make them multidisciplinary and not bound to any particular 
subject domain. 

The nature of the tasks have to be such that it involves learners in 
various kinds of activities that support the learning, such as designing, problem-
solving, decision making, and active investigation. In projects, the learners work 
autonomously and collaboratively in small groups, whereas the teacher is more 
in a role of the tutor facilitating the learning process (Henry, 2005).
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б) 
•  Трябва да е сигурно, че времето, необходимо за проекта, е налице
•  Трябва да е сигурно, че е налице подходяща когнитивна база за 

учениците
•  Учителят трябва да подготви предварително подходящи теми за 

проекти на учениците
•  Учителят, който поддържа процеса на учене, трябва да разбира 

своята роля като подпомагане на процеса на учене. Учителят 
не би следвало да бъде в ролята на експерт, опитващ се да 
изложи своето знание по темата, или да насочва дейностите на 
обучаемите, а да им позволява сами да правят тяхното учене и 
решения по проекта.

•  Проектите са централни, а не периферни към учебната програма
•  учениците трябва да имат достъп до компютри, свързани с 

Интернет

(b) 
•  It must be ensured that the required time for the project to be completed 

exists
•  It must be ensured that the appropriate cognitive background for the 

students exists
•  The teacher must prepare the topics for the students’ projects 

beforehand.
•  The teacher, who supports the learning process, should understand 

his role as a facilitator of the learning process. The teacher should not 
be in the experts’ role trying to impose his knowledge over the topic or 
directing the activities of the learners, but let the learners to do their 
learning and decisions in projects.

•  Projects are central, not peripheral to the curriculum
•  Students must have access to PCs that are connected to the Internet.

6.  Дейности за учене

Learning Activities:

етап 1: определяне целта 
на проекта

Phase 1: Definition of the 
Project Goal

организиране на групи (Organize into Groups)
учителят разделя класа на групи, които се състоят от ученици с различен 
капацитет

The teacher divides the class into groups of students and ensures that these 
groups consist of students with different capacities.

презентация на нов въпрос/проблем
(Presentation of the New Question/Problem)
учителят поставя новия въпрос/проблем пред учениците.

The teacher introduces the new question/problem to the students.

дискусия (Discussion) 
учениците дискутират по новия въпрос/проблем и дават мнение и идеи, 
а учителят осигурява обратна връзка (проверка на резултатите) на 
ученическите мнения.

Students discuss about the new question/problem and contribute opinions and 
ideas and the teacher provides feedback on the students’ opinions.
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Етап 2: праниране на 
проекта

Phase 2: Planning the Project

дискусия между груповите участници 
(Discussion among the Group Participants)
учениците дискутират по групи относно проекта и отговорностите на всеки. 
учителят се намесва за избягване на грешки. 

Students discuss into the context of their groups about the project to be created 
and the responsibilities of each group member. The teacher interferes to avoid 
possible misunderstandings.

Етап 3: работа по проекта
Phase 3: Doing the Project 
Work

Събиране на информация (Collection of Information)
всяка група събира информация по темата, свързана с нейния проект. 
учителят може да подкрепя учениците, подчертавайки с въпроси някои 
моменти, които учениците са изпуснали от вниманието си, или като 
подготви някакви материали, служещи като начална точка за следващи 
изследвания по тези теми.

Each group member collects information about the topics related to their project 
work. The teacher can support the students by pointing out with questions some 
topics that the students might have given little or no attention or he/she may 
have prepared some material for students that serves as a starting point for 
further inquiries on those topics. 

Синтез на информация (Synthesis of Information)
След като учениците са събрали информацията на части, те я синтезират 
заедно. учителят може да подкрепя процеса на синтез, задавайки въпроси 
относно различни понятия и термини и връзките между тях. 

After the students have collected the information, they synthesize together the 
collected pieces of information. The teacher can support the synthesis process 
by asking questions about various concepts and topics and their relations to 
each other.

Създаване на проекта (Create Project)
учениците работят колективно по създаването на проекта, а учителят има 
подпомагаща роля в техните усилия.

Students work collaboratively in order to create their project, while the teacher 
acts as a facilitator to their efforts. 

Phase 4: Presentation of the 
Outcomes 

презентация на резултатите от проекта (Project Outcomes Presentation)
всяка група представя резултатите от проекта пред другите ученици и 
учителя.

Each group of students presents the outcomes of the project to others and the 
teacher.

дискусия/ (Discussion/Feedback)
учениците отговарят на въпроси на съучениците си и учителя.

Students answer to questions/comments of other students and the teacher.

Етап 5: оценка на рабонана 
по проекта

Phase 5: Assessing the Proj-
ect Work

Сумарна оценка (Summative Assessment)
учителят оценява проекта, създаден от групата.

The teacher assesses the projects created by student groups
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7. роли
Participating Roles:

ученик (Student)
активно участва в процеса на учене чрез изразяване на своите идеи, опит 
и мнение

Actively participate in the learning process by expressing his/her ideas, 
experiences and opinions. 

Групов участник (Group Participant)
•  Работи колективно в малки групи за създаване на проекта
•  Комуникира и дискутира с другите участници от групата
•  Търси, отделя и синтезира информация
•  Създава крайния проект
•  Представя крайния проект
•  Оценява другите групи

•  Works collaboratively in small groups to create their project
•  Communicates and debates with other group participants
•  Searches, selects and synthesizes information 
•  Creates the final project
•  Presents the final project
•  Assesses the other groups

учител (Teacher) 
•  Подготвя теми на проекти за ученици
•  Поставя въпроси
•  Координира, подпомага, комуникира и насочва учениците да 

преодолеят трудностите
•  Оценява резултатите от крайния проект и кооперирането между 

учениците

•  Prepare the project topics for the students
•  Poses questions
•  Coordinates, mediates, communicates and guides students in order to 

overcome any difficulties 
•  Evaluates the final project outcomes and the cooperation between the 

students

8. Средства, услуги и 
източници

Tools, Services and 
Resources

Средства (Tools): 
Hardware

• компютър (Computer)
• проектор (Projector)

Software
• Текст, изображение, аудио и видео проектор (Text, image, audio or 

video viewer)
• база данни (Database)
• VLE

източници (Resources):
Фигури, графики, слайдове, изложение на проблема, симулация, 
експеримент, таблици, самооценка, упражнение, анкета, изпит
Figure, graph, slide, problem statement, simulation, experiment, table, self 
assessment, exercise, questionnaire, exam.
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1.  Заглавие на модела на 
образователния сценарий

Title of the Educational Scenario 
Template

обучение чрез изследване

Inquiry Based Teaching

2. Образователни проблеми

Educational Problem 

основни проблеми
a) Теоретично и абстрактно обучение

theoretical and abstract teaching
b) инструкции чрез учебник

textbook based instruction
c) Липса на демонстрационна установка

no demonstration infrastructure available
d) неусвоени понятия от обучаемите

students misconceptions

3.  Обекти на образователния 
сценарий

Educational Scenario Template 
Objectives

Знания (Knowledge)
обучаемите трябва да знаят и разбират специфични понятия и 
аналогиите между тях.

The learners should know and understand specific concepts and the 
analogies between them.

Умения (Skills)
учениците трябва да могат 

•	 да провеждат изследователски процедури
•	 да правят изследователски усилия, които имат място като 

структурно откритие в рамките на организирано обучение 
•	 да проектират и провеждат научни изследвания
•	 да формулират и ревизират научни обяснения и модели, 

използвайки логика и факти
•	 да приемат и анализират алтернативни обяснения и модели

The students should be able to:
•	 Explore the research procedures themselves 
•	 Perform research efforts that are taking place as a structured 

discovery within the frame of organised teaching. 
•	 Design and conduct scientific investigations.
•	 Formulate and revise scientific explanations and models using logic 

and evidence
•	 Recognise and analyze alternative explanations and models.

Отношения (Attitudes)
обучаемите трябва да могат да 

•	 придобиват разбиране за основните неща в обучението по 
природни науки чрез излагане на подобни теми

•	 комуникират и защитават научен аргумент.

The students should be able to: 
•	 Acquire an appreciation for basic Science Education matters 

through the exposure in similar topics
•	 Communicate and defend a scientific argument
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4.  Характеристики и 
потребности на обучаемите 

Characteristics and Needs of 
Students 

Когнитивни (Cognitive)
учениците имат по-ниско от средното ниво знание по математика и 
ограничени знания по природните науки.

The students have less than average knowledge level to mathematics and 
geometry. Limited knowledge of science subjects.

Психосоциални (Psychosocial)
Според статистиката под 50 % от учениците (момичета и момчета) 
имат значителен интерес към природните науки. малка част от тях ще 
продължат кариерата си в природните науки (Sjøberg & Schreiner 2005; 
PISA, 2006).

Based on statistics less than 50% of the students have a significant interest 
in science (both boys and girls). A small number of them (about 15%) will 
follow careers in science (Sjøberg & Schreiner 2005; PISA, 2006). 

Физиологични (Physiological)
Средната възраст на учениците е 15-16 години.

The average age of students is 15-16 years.

Потребности (Needs)
учениците трябва

•	 да развиват способности да провеждат научно изследване
•	 да развиват разбирания за научно изследване
•	 да идентифицират въпроси и концепции, които насочват 

научните изследвания
•	 да планират и провеждат научни изследвания
•	 да използват технологията и математиката за подобряване на 

изследванията и комуникациите
•	 да формулират и ревизират научни обяснения и модели, 

използвайки логика и факти
•	 да разпознават и анализират алтернативни обяснения и факти
•	 да комуникират и защитават научен аргумент

The students should:
•	 develop abilities necessary to do scientific inquiry
•	 develop understandings about scientific inquiry
•	 identify questions and concepts that guide scientific investigations
•	 design and conduct scientific investigations 
•	 use technology and mathematics to improve investigations and 

communications
•	 formulate and revise scientific explanations and models using logic 

and evidence 
•	 recognize and analyze alternative explanations and models
•	 communicate and defend a scientific argument
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5.  Образователен подход на 
модела на образователния 
сценарий 

(a) Описание на обосновката на 
образователния подход

(b) параметри, гарантиращи 
изпълнението на 
образователния подход 

Educational Approach of the 
Educational Scenario Template
(a) Description of the Educational 

Approach rationale
(b) Parameters that guarantee 

the implementation of the 
Educational Approach

(a) от педагогична гледна точка моделът на учене чрез изследване 
често се противопоставя на по-традиционните обяснителни 
(описателни) методи и отразява конструктивисткия модел на учене, 
често наричан активно учене, който се провежда регулярно от 
учителите по природни науки днес.

From a pedagogical perspective, Inquiry Based Learning is often contrasted 
with more traditional expository methods and reflects the constructivist 
model of learning, often referred to as active learning, so strongly held 
among science educators today.

Според конструктивистките модели ученето е резултат на протичащи 
изменения в нашите мисловни рамки, когато се опитваме да извлечем 
смисъл извън нашия опит (Osborne et al, 2003). в класните стаи, където 
учениците се окуражават да правят изводи, те се въвличат в „развитие 
и преструктуриране на схемите на тяхното знание чрез опит с явления, 
чрез изследователски разговор и намеса на учителя” (Newton et al, 
1999). 

According to constructivist models, learning is the result of ongoing changes 
in our mental frameworks as we attempt to make meaning out of our 
experiences (Osborne et al, 2003). 
In classrooms where students are encouraged to make meaning, they 
are generally involved in “developing and restructuring [their] knowledge 
schemes through experiences with phenomena, through exploratory talk and 
teacher intervention” (Newton et al, 1999).
 
ние обаче използваме Учене чрез изследване по по-специфичен 
начин, относно определен модел на обучение: итеративен процес на (1) 
въпрос, предизвикващ дейности; (2) активни изследвания на учениците, 
(3) създаване, те са (4) вече дискутирани в ранния стадий на процеса, 
водещ до (5) отражение относно знание и процес на учене, което води 
до нови и по-точни въпроси (1) и процесът продължава към следващия 
цикъл.

However, we use inquiry based learning in a more specific manner, referring 
to a specific teaching model: an iterative process of (1) question eliciting 
activities, (2) active investigation by students, (3) creation, these are (4) 
discussed already at early stages of the process, leading to (5) reflection 
about knowledge and the learning process, which in turn leads to new and 
refined questions (1) and the process goes on for another cycle.

б) вероятно е учениците да започнат да разбират природата ако те 
работят директно с природни явления, използвайки своите усещания 
при наблюдения и използвайки инструменти, за да разширят 
възможностите на своите усещания. освен това учениците трябва да 
имат достъп до компютри, които са свързани с интернет.

(b) Students are likely to begin to understand the natural world if they work 
directly with natural phenomena, using their senses to observe and using 
instruments to extend the power of their senses. Moreover, students must 
have access to PCs that are connected to the Internet.
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6.  Дейности за учене

Learning Activities:

Етап 1: Въпрос, предизвикващ 
действия

Phase 1: Question Eliciting 
Activities

Покажи любопитство (Exhibit curiosity)
учителят опитва да привлече вниманието на учениците чрез 
презентиране на подходящ материал.

The teacher tries to attract the students’ attention by presenting/showing to 
them appropriate material. 

Дефинирай въпроси от текущото знание 
(Define questions from current knowledge)
учениците са въвлечени чрез научно ориентирани въпроси, поставени 
от учителя. 

Students are engaged by scientifically oriented questions imposed by the 
teacher.

Етап 2: Активно изследване
Phase 2: Active Investigation

Предложи предварително обяснение или хипотеза 
(Propose preliminary explanations or hypotheses)
учениците предлагат някакво възможно обяснение на въпроса, което 
възниква от предходната дейност. учителят идентифицира възможните 
грешни становища.

Students propose some possible explanations to the questions that emerged 
from the previous activity. The teacher identifies possible misconceptions.

Планирай и проведе просто изследване
(Plan and conduct simple investigation)
учениците дават приоритет на факт, който им позволява да развият 
обяснения към научно ориентирани въпроси. учителят подпомага 
процеса.

Students give priority to evidence, which allows them to develop 
explanations that address scientifically oriented questions. The teacher 
facilitates the process.

Етап 3: Създаване
Phase 3: Creation

Събери данни от наблюдението
(Gather evidence from observation)
учителят разделя учениците на групи. всяка група формулира и 
оценява обяснения от данните, които се отнасят към поставените 
научни въпроси. 

Teacher divides students in groups. Each group of students formulates 
and evaluates explanations from evidence to address scientifically oriented 
questions.

Етап 4: Дискусия 
Phase 4: Discussion

Обяснение, основано на данните (Explanation based on evidence)
учителят дава правилното обяснение на научния въпрос.

The teacher gives the correct explanation for the specific research topic.

Разгледай други обяснения (Consider other explanations) 
всяка група ученици оценява своите обяснения в светлината на 
алтернативните обяснения, в частност на онези, отразяващи научното 
разбиране. 

Each group of students evaluates its explanations in light of alternative 
explanations, particularly those reflecting scientific understanding.
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Етап 5: Отражение
Phase 5: Reflection

Комуникативно обяснение (Communicate explanation) 
всяка група ученици подготвя съобщение със своите резултати, 
представя и обяснява предложените от нея обяснения на другите групи 
и учителя. 

Each group of students produces a report with its findings, presents and 
justifies its proposed explanations to other groups and the teacher.

7.  Роли

Participating Roles:

Учениците (Students)
•	 правят научни предсказания
•	 записват наблюдения
•	 правят предсказания за резултатите 
•	 развиват експериментални модели

Students
•	 Perform scientific prediction
•	 Recording observations
•	 Perform prediction compared to results
•	 Develop experimental models

Групов участник (Group Participant)
•	 използва или оценява техника
•	 използва знание за обяснение

•	 Use or evaluate a technique
•	 Use science to explain

Учителят (Teacher)
•	 представя идеи и научни факти
•	 задава въпроси
•	 идентифицира грешно усвоени понятия 
•	 прилага научни методи 
•	 развива експериментални модели
•	 осигурява исторически и съвременни примери 

•	 Presents ideas and evidence in science
•	 Asks questions
•	 Identifies misconceptions
•	 Applies scientific methods
•	 Develops experimental models
•	 Provides historical and contemporary examples

8.  Средства, услуги и източници

Tools, Services and Resources

Средства (Tools): 
Hardware

•	 компютър (Computer)
•	 проектор (Projector)

Software
•	 Текст, изображение, аудио и видео проектор (Text, image, audio 

or video viewer)
•	 база данни (Database)
•	 VLE

Източници (Resources):
Фигури, графики, слайдове, изложение на проблема, симулация, 
експеримент, таблици, самооценка, упражнение, анкета, изпит

Figure, graph, slide, problem statement, simulation, experiment, table, self 
assessment, exercise, questionnaire, exam.
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Описание на модела на образователен сценарий

1.  Заглавие на модела 
на образователния 
сценарий

Title of the Educational 
Scenario Template

5Е Учебен модел (конструктивистки модел)
The 5E Instructional Model (Constructivist Model)

2.  Образователни 
проблеми 

Educational Problem 

Главни проблеми 
(Main problems)

•  липса на задължения на учениците
lack of students engagement
•  Теоретично и абстрактно обучение
theoretical and abstract teaching
•  Инструкции чрез учебник
textbook based instruction
•  Липса на демонстрационна установка
no demonstration infrastructure available
•  неусвоени понятия на обучаемите
students misconceptions
•  Липса на внедрени методи за оценка
lack of embedded assessment methods

3.  Обекти на 
образователния 
сценарий

Educational Scenario 
Template Objectives

Знания (Knowledge)
Обучаемите трябва да знаят и разбират специфичните понятия и аналогиите 
между тях.
The students should be able to know and understand specific concepts and the 
analogies between them. 

Умения (Skills)
Учениците трябва да могат 

•  Да провеждат изследователски процедури
•  Да правят изследвания в рамките на организирано обучение 
•  Да правят обобщение или пренос на идеи към други примери, 

използвани като илюстрация на централната концепция 
•  Да прилагат предишно знание 

The students should be able to:
•  Explore the research procedures themselves 
•  Perform research efforts that are taking place as a structured discovery 

within the frame of organised teaching. 
•  Generalize or transfer ideas to other examples used as illustrations of the 

central concept
•  Apply previous knowledge

Отношения (Attitudes)
Обучаемите трябва да могат да 

•  придобиват разбиране за основните неща в обучението по природни 
науки чрез излагане на подобни теми

•  развиват интереси, инициират и поддържат любопитство към 
материала.

The students should be able to: 
•  Acquire an appreciation for basic Science Education matters through the 

exposure in similar topics
•  Develop interests, and initiate and maintain a curiosity toward the materials
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4.  Характеристики 
и потребности на 
обучаемите

Characteristics and Needs 
of Learners 

Когнитивни (Cognitive)
Учениците имат по-ниско от средното ниво знание по математика и ограничени 
знания по природни науки.
The students have less than average knowledge level to mathematics and 
geometry. Limited knowledge of science subjects.

Психосоциални (Psychosocial)
Според статистиката под 50 % от учениците (момичета и момчета) имат 
значителен интерес към природните науки. Малка част от тях ще продължат 
кариерата си в природните науки.
Based on statistics less than 50% of the students have a significant interest in 
science (both boys and girls). A small number of them (about 15%) will follow 
careers in science (Sjøberg & Schreiner 2005; PISA, 2006). 

Физиологични (Physiological)
Средната възраст на учениците е 15 години.
The average age of students is 15 years.

Потребности (Needs)
Обучаемите имат нужда от схеми на обучение с по-активно участие. Те трябва 
да бъдат включени в процеса като членове на отбор.
Learners need more participatory schemes of instruction. Learners have to be 
involved in the process and act as members of a team.

5.  Образователен 
подход на модела 
на образователния 
сценарий 

(a) Описание на 
обосновката на 
образователния 
подход

(b) параметри, 
гарантиращи 
изпълнението на 
образователния 
подход 

Educational Approach of 
the Educational Scenario 
Template
(a) Description of the 

Educational Approach 
rationale

(b) Parameters that 
guarantee the 
implementation of the 
Educational Approach

а) 5E моделът (Bybee 1997, BSCS 2006, Bybee et al., 2008) е общ 
образователен модел, който обединява елементи на други модели. Важен 
учебен аспект на 5E модела на обучение е, че учениците са неудовлетворени 
от текущата концепция, а новата концепция трябва да бъде разбираема, 
правдоподобна и плодотворна.

(a) The 5E instructional model (Bybee 1997, BSCS 2006, Bybee et al., 2008) is a 
general instructional model that incorporates many elements of other models. An 
important instructional aspect of the 5E model is that students must be dissatisfied 
with the current conception, and the new conception must be intelligible, plausible, 
and fruitful. 

Учителят по природни науки въвежда новата концепция, а учениците не са 
в състояние да я съгласуват с текущото знание и опит. След това учителят 
осигурява опити и информация, която помага на учениците да добият усещане 
за новата концепция. Когато учениците разглеждат и опитват да съединят 
новата концепция, те трябва да се убедят, че светът, в който е вярна новата 
концепция, е съгласуван с техния възглед за света. Накрая учениците трябва 
да видят, че има примери, в които има основателна причина за новата 
концепция – именно тя работи и помага да се обясняват нещата.

A science teacher introduces a new concept, and students are unable to reconcile 
the new concept with current knowledge and experience. The teacher then provides 
experiences and information that helps students make sense of the new conception. 
As students consider and try to incorporate the new conception, they must see that 
a world in which the conception is true is generally reconcilable with their worldview. 
Finally, students must see that there are instances where there is good reason to 
supply the new conception–namely, it works and it helps explain things.
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Общите стратегии, основани на конструктивистка гледна точка, са: 
•  Оценяване на текущите концепции на учениците за обекти, събития и 

явления
•  Настоящи положения отвъд настоящето разбиране за понятията на 

учениците. Трябва да се представят проблеми, конфликти, парадокси и 
загадки

•  Избор на проблеми и ситуации, които са предизвикателни, но 
изпълними

•  Учениците да представят пред съучениците си свои обяснения 
(концепции)

•  Когато учениците се сблъскат с неадекватно обяснение (грешна 
концепция), трябва да им се помогне: първо, чрез приемане на тяхното 
обяснение; второ, чрез предлагане на други обяснения на същите 
явления или действия, планиращи да осигурят поглед отвътре; трето, 
позволявайки им да реконструират своите обяснения.

The following are general strategies based on the constructivist view of learning:
•  Recognize students’ current conceptions of objects, events, or phenomena.
•  Present situations slightly beyond the students’ current conceptual 

understanding. One could also present the student with problems, situation 
conflicts, paradoxes, and puzzles.

•  Choose problems and situations that are challenging but achievable.
•  Have students present their explanations (concepts) to other students.
•  When students are struggling with inadequate explanations 

(misconceptions), first help them by accepting their explanations; second, 
by suggesting other explanations of the same phenomena or activities 
designed to provide insights; and third, by allowing them time to reconstruct 
their explanations.

Учениците предефинират, реорганизират и изменят своите начални 
концепции чрез взаимодействие с околната среда, дейности в класната 
стая и други индивиди. Отделни ученици интерпретират обекти и явления 
и задълбочават интерпретацията в рамките на техните текущи концепции, 
подобни на представени или срещани опити. С други думи изменението и 
усъвършенстването на концепциите често изисква предизвикателство към 
текущите концепции и показването им като неадекватни. 

Students redefine, reorganize, elaborate, and change their initial concepts through 
interactions among the environment, classroom activities and experiences, 
and other individuals. Individual learners interpret objects and phenomena and 
internalize the interpretation in terms of their current concepts similar to the 
experiences being presented or encountered. In other words, changing and 
improving conceptions often require challenging the current conceptions and 
showing them to be inadequate.

От гледна точка на учителя по природни науки учебният и психологичният 
проблем е да се избегне оставянето на учениците с всеобщо усещане за 
неадекватност. Ако текущата концепция е предизвикателна, трябва да има 
възможност под формата на време и опити да се конструира по-адекватна 
концепция от оригиналната. Накратко конструирането на знанието на 
учениците може да се подпомогне чрез използване на редица от уроци, 
планирани да предизвикат текущата концепция и да осигурят възможности да 
се осъществи реконструирането.
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From a science teacher’s point of view, the instructional and psychological 
problem is to avoid leaving students with an overall sense of inadequacy. If a 
current conception is challenged, there must be opportunity, in the form of time 
and experiences, to reconstruct a more adequate conception than the original. In 
short, the students’ construction of knowledge can be assisted by using sequences 
of lessons designed to challenge current concepts and provide opportunities for 
reconstruction to occur.

5E моделът има 5 фази: сблъсък (Engagement), изследване (Exploration), 
обяснение (Explanation), усъвършенстване (Elaboration) и оценяване (Evaluation). 
Всяка фаза има специфични функции и принос в процеса на учене.
The 5E instructional model has five phases: Engagement, Exploration, Explanation, 
Elaboration, and Evaluation. Each phase has a specific function and is intended to 
contribute to the learning process.

б) Независимо от специфичния образователен модел, подпомагането 
на учениците да развиват по-адекватна научна концепция е важна цел 
на обучението по природни науки. Това е трудна задача. Едно от предпо-
ложенията на 5Е модела е, че редицата уроци, планирани да подпомогнат 
гореописания процес, ще допринесе в конструирането на знанието на 
учениците. Друго предположение е, че конкретни опити и компютърни дейности 
ще подпомогнат процеса на конструктуриращото се знание.

(b) Regardless of the specific instructional model, helping students to develop 
more adequate scientific concepts is an important goal of science teaching. It is 
also a difficult task. An assumption of the 5E model is that using sequences of 
lessons designed to facilitate the process described above will assist in students’ 
construction of knowledge. Another assumption is that concrete experiences and 
computer-assisted activities will assist in the process of constructing knowledge.

6.  Дейности по учене
Learning Activities:

Етап 1: Сблъсък
Phase 1: Engagement 

Мислен опит и опит с ръце 
(Minds-on, Hands-on Experience)
Учителят среща учениците със задачата за усвояване. Учениците мислено се 
фокусират върху проблема, ситуацията или събитието, докато учителят им 
помага да направят връзки между миналите и сегашните знания. 

Teacher engages students in the learning task. Students, mentally focus on a 
problem, situation, or event while the teacher helps them to make connections 
between past and present learning experiences.

Организиране мисленето на учениците 
(Organise Student’s Thinking)
Учителят организира мисленето на учениците към резултати на текущи 
действия. Тези действия стават връзки към минали и бъдещи дейности.

The teacher organizes students’ thinking toward the learning outcomes of current 
activities. These activities make connections to past and future activities.

Етап 2: Изследване
Phase 2: Exploration

Изследване – наблюдение (Exploration – Observation) 
Учениците имат на разположение време, в което изследват обекти, явления, 
събития или ситуации. В резултат на тяхното умствено и физично включване 
в изследователски процес, учениците установяват релации, наблюдават 
образци, идентифицират променливи и дискусионни събития. 

Students have time in which they explore objects, phenomenon, events, or 
situations. As a result of their mental and physical involvement in the exploration 
activity, students establish relationships, observe patterns, identify variables, and 
question events.
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Етап 3: Обяснение
Phase 3: Explanation

Идентифициране на знанието на учениците (Identification of students knowledge)
Учителят насочва вниманието на учениците към определени аспекти на 
противоречието и изследователския опит. Учениците се призовават да 
дадат своите обяснения. На тази база учителят свързва обясненията с 
противоречието в опита и изследователските фази.

The teacher directs student attention to specific aspects of the engagement and 
exploration experiences. Students are asked to give their explanations. The teacher 
based on students’ explanations clearly connects the explanations to experiences in 
the engagement and exploration phases.

Обяснителни концепции (Explaining concepts)
Учителят въвежда научни и технологични обяснения по директен и формален 
начин. Той представя научните концепции, процеси или умения по ясен, прост 
и директен начин и преминава към следващата фаза.

The teacher introduces scientific or technological explanations in a direct and formal 
manner. He/she presents scientific concepts, processes, or skills in a simple, clear, 
and direct manner, and move on to the next phase. 

Етап 4: Усъвършен-
стване 

Phase 4: Elaboration

Дискусия (Discussion)
Учениците дискутират, за да изразят своето разбиране на субекта и получават 
поддръжка от другите си съученици и от учителя.

Students discuss in order to express their understanding of the subject and receive 
feedback from others and the teacher.

Търсене на информация (Information seeking)
Дискусията завършва с по-добра дефиниция на задачата, както и с 
идентификация и събиране на информация, която е необходима за успешно 
завършване на задачата.

This discussion results in better definition of the task as well as the identification and 
gathering of information that is necessary for successful completion of the task. 

Етап 5: Оценяване
Phase 5: Evaluation

Оценяване на концепции, отношения и умения 
(Evaluate concepts, attitudes and skills)
Учениците определят своето разбиране и възможности докато учителят 
оценява техния напредък към постигане на образователните цели. 

Students assess their understandings and abilities while teachers evaluate student 
progress toward achieving the educational objectives.

7.  Роли:

Participating Roles:

Учениците 
•  Проявяват интерес и развиват подход към задачи за учене
•  Извършват действия, насочени към усвояване на знания
•  Описват своите разбирания, използват своите умения и изразяват 

своите отношения
•  Представят и защитават своите обяснения, идентифицират и 

извършват няколко опита, свързани с образователната задача
•  Проверяват адекватността на своите обяснения, поведения и 

отношения в нова ситуация.

•  Establish an interest in, and develop an approach to, the learning task.
•  Complete activities directed toward learning outcomes.
•  Describe their understanding, use their skills, and express their attitudes.
•  Present and defend their explanations and identify and complete several 

experiences related to the learning task.
•  Examine the adequacy of their explanations, behaviours, and attitudes in 

new situations.
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Учителят
•  Идентифицира задачата за учене
•  Подпомага и проследява взаимодействието между учениците и 

учебните ситуации, материали и/или дидактически средства
•  Насочва учениците да учат чрез изясняване на погрешни понятия, 

осигурявайки речник с понятия, давайки примери на умения, 
модифицирайки поведения и предлагайки бъдещи опити за учене

•  Осигурява случай учениците да се кооперират по умения, дискутира 
техните текущи разбирания и демонстрира техните умения

•  Използва различни формални и неформални процедури за оценяване 
на разбирането на учениците

•  Identifies the learning task.
•  Facilitate and monitor interaction between students and instructional 

situations, materials, and/or courseware.
•  Direct students learning by clarifying misconceptions, providing vocabulary 

for concepts, giving examples of skills, modifying behaviours, and 
suggesting further learning experiences.

•  Provide an occasion for students to cooperate on activities, discuss their 
current understanding, and demonstrate their skills.

•  Use a variety of formal and informal procedures for assessing student 
understanding.

8.  Средства и източници

Tools, Services and 
Resources

Средства (Tools): 
Hardware

•  Компютър (Computer)
•  Проектор (Projector)

Software
•  Текст, изображение, аудио и видео проектор (Text, image, audio or video 

viewer)
•  База данни (Database)
•  VLE

Източници (Resources):
Изложение на проблема, фигури, графики, слайдове, симулация, експеримент, 
таблици, самооценка, упражнение, анкета, изпит

Figure, graph, slide, problem statement, simulation, experiment, table, self 
assessment, exercise, questionnaire, exam.
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1.  Заглавие на модела 
на образователния 
сценарий

Title of the Educational 
Scenario Template

Модел Учебен цикъл

The Learning Cycle

2.  Образователни 
проблеми 

Educational Problem 

Основни проблеми (Main problems)
a)  Теоретично и абстрактно обучение
  theoretical and abstract teaching
b)  Инструкции чрез учебник
  textbook based instruction
c)  Липса на демонстрационна установка
  no demonstration infrastructure available
d)  неусвоени понятия на обучаемите
  students misconceptions

3.  Обекти на 
образователния 
сценарий

Educational Scenario 
Template Objectives

Знания (Knowledge)
Обучаемите трябва да знаят и разбират специфични понятия и аналогиите 
между тях.

The learners should know and understand specific concepts and the analogies 
between them.

Умения (Skills)
Учениците трябва да могат 

•  Да провеждат изследователски процедури
•  Да правят изследователски усилия, които имат място като 

структурно откритие в рамките на организирано обучение 
•  Да обобщават и пренасят идеи към други примери, използвани като 

илюстрация на централното понятие
•  Да прилагат предишно знание.

The students should be able to:
•  Explore the research procedures themselves 
•  Perform research efforts that are taking place as a structured discovery 

within the frame of organised teaching
•  Generalize or transfer ideas to other examples used as illustrations of 

the central concept
•  Apply previous knowledge

Отношения (Attitudes)
Обучаемите трябва да могат да 

•  придобиват разбиране за основните неща в обучението по природни 
науки чрез излагане на подобни теми

•  развиват интереси, инициират и поддържат любопитство към 
материала 

The students should be able to: 
•  Acquire an appreciation for basic Science Education matters through the 

exposure in similar topics
•  Develop interests, and initiate and maintain a curiosity toward the 

materials.
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4.  Характеристики 
и потребности на 
обучаемите

Characteristics and Needs of 
Learners 

Когнитивни (Cognitive)
Учениците имат по-ниско от средното ниво знание по математика и 
ограничени знания по природни науки.

The students have less than average knowledge level to mathematics and 
geometry. Limited knowledge of science subjects.

Психосоциални (Psychosocial)
Според статистиката под 50 % от учениците (момичета и момчета) имат 
значителен интерес към природните науки. Малка част от тях ще продължат 
кариерата си в природните науки (Sjøberg & Schreiner 2005; PISA, 2006).

Based on statistics less than 50% of the students have a significant interest in 
science (both boys and girls). A small number of them (about 15%) will follow 
careers in science (Sjøberg & Schreiner 2005; PISA, 2006). 

Физиологични (Physiological)
Средната възраст на учениците е 15 години.

The average age of students is 15 years.

Потребности (Needs)
Обучаемите имат нужда от схеми на обучение с по-голямо участие. Те 
трябва да бъдат включени в процеса да действат като членове на отбор.

Learners need more participatory schemes of instruction. Learners have to be 
involved in the process and act as members of a team.

5.  Образователен 
подход на модела 
на образователния 
сценарий 

(a) Описание на 
обосновката на 
образователния подход

(b) параметри, гарантиращи 
изпълнението на 
образователния подход 

Educational Approach of 
the Educational Scenario 
Template
(a) Description of the Educa-

tional Approach rationale
(b) Parameters that guaran-

tee the implementation of 
the Educational Approach

А) Моделът Учебен цикъл произхожда от 60-те години на 20 в. от работата 
на Robert Karplus и негови колеги. Отначало той се базира на теоретичните 
изследвания на Piaget, но е в съгласие с други теории на ученето, като тези, 
развити от Ausubel (Karplus, 1980).

Anton Lawson (1988) е направил важна връзка между изследване върху 
ученически грешки и използване на учебния цикъл. Lawson предполага, че 
използването на учебния цикъл осигурява възможности на учениците да 
покажат предишно знание (в частност грешни) и да обосноват и дискутират 
свои идеи. Този процес може да резултира в когнитивно неравновесие и 
възможност за развиване на по-високи нива на разсъждение.

В началото този модел е имал 3 етапа: изследване, изнамиране и 
откритие. По-късно тези термини са заменени с изследване, въвеждане на 
концепция и прилагане на концепция. 

През първата фаза Изследване учениците учат чрез техните 
включвания и действия. Нови материали, идеи и връзки се въвеждат с 
минимално насочване от учителя. Целта е да се позволи на учениците да 
прилагат предишни знания, да развият интерес, да инициират и поддържат 
любопитство към материала. В този етап учителят може да оцени 
разбирането на учениците и базисното знание по обектите на урока. 

Учителят може да използва различни стратегии за въвеждане на 
концепцията, например демонстрация, DVD, CD-ROM, учебник, или 
лекция. Този етап трябва да се свърже директно с началното изследване 
и да обяснява централните концепции на урока. Тази фаза е най-силно 
насочвана от учителя. 

В следващия етап Прилагане на концепцията, учениците прилагат 
новите концепции към други примери. Образователната цел е учениците 
да обобщават или трансферират идеи към други примери, използвани 
като илюстрации на централната концепция. За някои ученици 
саморегулирането, равновесието и умствената реорганизация на концепции 
може да отнеме време. Отлично въведение и примери за обучение по 
природни науки чрез модела Учебен цикъл е дадено от Howard Birnie (1982) 
и Karplus еt al. (1977).
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Б) Материалите, които могат да се използват, трябва да бъдат внимателно 
структурирани, като свързват фундаментални концепции и идеи към 
обектите на урока. Налични няколко дейности за прилагане на концепцията 
може да осигури ценното време, необходимо за учене.

(a) The learning cycle originated in the 1960s with the work of Robert Karplus and 
his colleagues. Originally, the learning cycle was based on the theoretical insights 
of Piaget, but it is also consistent with other theories of learning, such as those 
developed by Ausubel (Karplus, 1980).
Anton Lawson (1988) has made important connections between research on 
student misconceptions and use of the learning cycle. Lawson suggests that use 
of the learning cycle provides opportunities for students to reveal prior knowledge 
(particularly, their misconceptions) and opportunities to argue and debate their 
ideas. This process can result in cognitive disequilibrium and the possibility of 
developing higher levels of reasoning. 
Originally there were three phases to the learning cycle: Exploration, Invention, 
and Discovery. Later, these terms were modified to Exploration, Concept 
Introduction, and Concept Application. Although other terms have been used for 
the three original phases, the goals and pedagogy of the phases have remained 
similar.
During the first, or Exploration, phase of the learning cycle, students learn 
through their involvement and actions. New materials, ideas, and relationships 
are introduced with minimal teacher guidance. The goal is to allow students to 
apply previous knowledge, develop interests, and initiate and maintain a curiosity 
toward the materials. During the exploration, teachers can also assess students’ 
understanding and background relative to the lesson’s objectives.
Concept Introduction is the next phase. Various teaching strategies can be 
used to introduce the concept. For example, a demonstration, DVD, CD-ROM, 
textbook, or lecture can be used. This phase should relate directly to the initial 
exploration and clarify concepts central to the lesson. Although the exploration 
was minimally teacher directed, this phase tends to be more teacher guided. 
In the next phase, Concept Application, students apply the newly learned 
concepts to other examples. The teaching goal is to have students generalize 
or transfer ideas to other examples used as illustrations of the central concept. 
For some students, self-regulation, equilibration, and mental reorganization 
of concepts may take time. An excellent introduction to and science teaching 
examples of the learning cycle have been developed by Howard Birnie (1982) 
and Karplus and colleagues (1977).
(b) The materials that will be used should be carefully structured so involvement 
with them cannot help but engage concepts and ideas fundamental to the 
lesson’s objectives. Having several activities where a concept is applied can 
provide the valuable time needed for learning.
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6.  Дейности по учене

Learning Activities:

Етап 1: Изследване на 
концепцията

Phase 1: Concept Exploration

Наблюдение (Observation)
Учениците наблюдават обекти, събития или ситуации. Опитът може да става 
в класната стая, лаборатория или навън.

Students observe objects, events, or situations. Student experiences can occur in 
the classroom, laboratory, or field.

Изследване (Exploration)
Учениците изследват обекти, събития или ситуации. По време на опита 
те установяват връзки, наблюдават образци, идентифицират променливи 
и необясними събития. Освен това учениците могат да имат въпроси или 
опити, които ги мотивират да изследват онова, което са наблюдавали.

Students explore the objects, events, or situations. During this experience, 
students may establish relationships, observe patterns, identify variables, and 
question events. Moreover students may have questions or experiences that 
motivate them to study what they have observed.

Етап 2: Въвеждане на 
концепцията

Phase 2: Concept 
Introduction

Въвеждане на концепция (Concept Introduction)
Учителят насочва вниманието на учениците към специфични аспекти 
на изследователския опит. Отначало урокът трябва да бъде базиран 
на изследването на учениците. На този етап учителят представя пред 
учениците концепцията по прост, ясен и директен начин.

The teacher directs student attention to specific aspects of the exploration 
experience. Initially, the lesson should be clearly based on student explorations. 
In this phase, the teacher presents to students the concepts in a simple, clear, 
and direct manner.

Етап 3: Прилагане на 
концепцията

Phase 3: Concept Application

Обобщение на концепцията (Generalization of the concept)
Учениците разширяват концепцията към нови и различни ситуации. Няколко 
различни дейности биха подпомогнали обобщаването на концепцията от 
учениците. Учителят подтиква учениците да идентифицират образци, да 
откриват връзки между променливи и причини чрез нови проблеми.

Students extend the concepts in new and different situations. Several different 
activities will facilitate generalization of the concept by the students. Teacher 
encourages students to identify patterns, discover relationships among variables, 
and reason through new problems.
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7.  Роли

Participating Roles:

Учениците (Students)
•  Правят научни предсказания
•  Записват наблюдения
•  Сравняват предсказанията с резултатите
•  Развиват експериментални модели
•  Използват или оценяват техника
•  Използват природни науки за обяснение

•  Perform scientific prediction
•  Recording observations
•  Perform prediction compared to results
•  Develop experimental models
•  Use or evaluate a technique
•  Use science to explain

Учителят (Teacher)
•  Представя идеи и факти от природните науки
•  Задава въпроси
•  Идентифицира грешно усвоени понятия
•  Прилага научни методи
•  Развива експериментални модели
•  Осигурява исторически и съвременни примери

•  Presents ideas and evidence in science
•  Asks questions
•  Identifies misconceptions
•  Applies scientific methods
•  Develops experimental models
•  Provides historical and contemporary examples

8.  Средства, услуги и 
източници

Tools, Services and 
Resources

Средства (Tools): 
Hardware

•  Компютър (Computer)
•  Проектор (Projector)

Software
•  Текст, изображение, аудио и видео проектор (Text, image, audio or 

video viewer)
•  База данни (Database)
•  VLE

Източници (Resources):
Фигури, графики, слайдове, изложение на проблема, симулация, 
експеримент, таблици, самооценка, упражнение, анкета, изпит

Figure, graph, slide, problem statement, simulation, experiment, table, self 
assessment, exercise, questionnaire, exam.
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1.  Заглавие на модела 
на образователния 
сценарий

Title of the Educational 
Scenario Template

Учене с отчитане на национални особености и ИКТ

ICT supported Culture Awareness Learning (ICCAL)

2.  Образователни 
проблеми

Educational Problem 

Въпросът за пресичащо границите обучение по природни науки е повдиган от 
различни съображения (Atwater, 1994, Aikenhead & Jegede, 1999). Очевиден 
проблем за използване на унифицирани сценарии е владеенето на английския 
език от онези, за които той не е роден език. Това може да постави бариери 
за използване на материалите. Други прегради за международните сценарии 
са грешките в разбирането и термините спрямо културата, комуникациите и 
кооперирането (Seufert, 2001, McDermott & O’Dell, 2001). 
Следователно възникват два основни проблема

-  Съдържанието е налице само на нероден език или не съответства на 
националната учебна програма

-  Участниците не работят колективно и са локално изолирани
Предлагани са различни решения на въпросите за интеркултурната 
постановка. Усещането за културна принадлежност (Pedersen, 1988, Byram, 
1997) и отборите/колегите (Redmiles et al, 2007, Sarma & van der Hoek, 
2002) играят важна роля. Този модел цели осигуряване и споделяне на 
знание в групи от различни държави, вземайки предвид принадлежността 
към определена култура и настояще. Този метод подпома използването 
на съдържание в различни държави. Освен това този метод е насочен към 
усъвършенстване и локализиране на материали като част от процеса на 
обучение.

The issue of cross-border learning in science education has been addressed from 
many different perspectives (cf. Atwater, 1994, Aikenhead & Jegede, 1999). A clear 
problem in international scenarios is the use of English for non-native speakers. 
This can raise barriers towards the use of materials. Other barriers in international 
scenarios regard misunderstandings and misconceptions regarding culture, 
communication, and cooperation (cf. Seufert, 2001, McDermott & O’Dell, 2001). 
Therefore, two main culture-related problems arise when content is re-used.

1.  Content is only available in a non-native language (e.g. English) or does not 
fit a national curriculum

2.  Participants do not work cooperatively and are locally isolated.
Different solutions have been proposed for intercultural settings to address those 
issues. Awareness about cultural issues (Pedersen, 1988, Byram, 1997) and the 
teams / fellow colleagues (Redmiles et al, 2007, Sarma & van der Hoek, 2002) 
seems to play an important role. Therefore, this method aims at providing a 
general model to re-use and share knowledge in cross-border groups focusing on 
awareness regarding culture and presence.
We provide an approach to facilitate groups in the cross-border content re-use. 
Additionally, this template focuses on improving and localizing materials as part of 
the learning process.
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3.  Обекти на 
образователния 
сценарий

Educational Scenario 
Template Objectives

Главната цел е да се осигури възможност за използване на образователни 
сценарии в различни държави и усъвършенстване на съществуващите учебни 
материали. Този образец ще осигури пример за адекватно използване на 
материали и сервизи от отворени бази данни (например базата на КОСМОС за 
обучение по природни науки) 

The main objective is to enable learning scenarios across borders using and 
improving existing learning materials. This template shall provide the competency to 
adequately (re-use materials and services from open content repositories (i.e. the 
COSMOS repository for science education). 

Знания (Knowledge)
Учениците ще научат как да използват материали от други държави.

Students will learn how to use and re-use materials in a cross-border setting.

Умения (Skills)
Учениците трябва да могат да

•  Търсят адекватни материали 
•  Обединяват материали в техния контекст (например учебна програма)
•  Създават образователни сценарии
•  Локализират (ограничават) образователни сценарии
•  Кооперират с чуждестранни съученици
•  Участват в непрекъснат процес на усъвършенстване
•  Използват ефективно средства

The students should be able to:
•  Search adequate materials 
•  Incorporate materials into their own context (e.g., curriculum)
•  To create learning scenarios
•  To localize learning scenarios
•  To cooperate with international colleagues
•  To participate in a continuous improvement process
•  Use tools efficiently 

Отношения (Attitudes)
Обучаемите трябва да могат да 

•  Приемат културата на знание, споделено през граници
•  Да се интересуват от колективна работа през граници
•  Да развиват нови методи в обучението по природни науки

•  Accept the culture of knowledge sharing cross-borders
•  Be interested in cross border cooperative work
•  Develop new approaches in science education
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4.  Характеристики 
и потребности на 
обучаемите

Characteristics and Needs 
of Learners 

Когнитивни базисни знания (Cognitive background)
Учениците имат основно ниво на знание по електронно учене, ИКТ и умения 
в Интернет. Те са в състояние да търсят и възстановят източници и използват 
основни ИКТ функции (web-базирани демонстрации, Powerpoint, софтуер за 
разглеждане на изображения) в тяхната работа. Учениците трябва да имат 
основа по английски, но в някои случаи да предпочитат родния си език. 

The students have a basic knowledge on e-learning, ICT- and internet skills. They 
are able to search and retrieve resources and use basic ICT functions (web based 
demonstrations, Powerpoint, image viewers) in their job. 
Also, the students have a basic background in English but in some cases prefer their 
native language.

Физиологични/ демографски (Physiological / demographic) 
Възрастта на обучаемите е 25-65 години.

The age of students is most likely between 25-65 years.

Потребности (Needs)
Много обучаеми от Европа имат интерес за подобряване техните планове 
в бъдеще. Те са отворени за Интернет-базирани средства и решения. 
Главната пречка е липсата на време и компетенции как да имаме достъп и 
да интегрираме потенциалните ресурси. Освен това обучаемите са много 
отворени за обмяна на опит, но липсва форум да се направи това.

Many learners across Europe have an interest in improving their lesson (planning) 
in the future. They are open for internet-based tools and solutions. The main 
obstacle is the lack of time and competencies how to access and integrate potential 
resources. Additionally, learners are very open for experience exchange but lacking 
a forum to do so.
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5.  Образователен 
подход на модела 
на образователния 
сценарий 

(a) Описание на 
обосновката на 
образователния 
подход

(b) параметри, 
гарантиращи 
изпълнението на 
образователния 
подход 

Educational Approach of 
the Educational Scenario 
Template
(a) Description of the 

Educational Approach 
rationale

(b) Parameters that guar-
antee the implementa-
tion of the Educational 
Approach

(a) ИКТ поддържаното обучение, основано на културна принадлежност, се 
базира на идеята за два типа принадлежност 

1.  Принадлежност към културни характеристики и разнообразие 
2.  Принадлежност към общности и полезност на международно 

сътрудничество
Нашият подход е общ метод за развиване компетенции в коопериране през 
граници, използвайки ИКТ средства. Методът е родов, но е приложим към 
полето на обучението по природни науки. Първата главна характеристика 
е да се създаде усещане за културни различия относно колегиални и 
образователни въпроси (например учебна програма, стилове на обучение). 
Използваме концепцията на културно профилиране (Dafoulas, Macaulay, 2001) 
и поддръжката от помощник (Michie, 2003, Gay, 2000). Културните профили 
описват културните и индивидуални характеристики на различни нива 
(Henderson, 2007, Dafoulas & Macaulay, 2001, Pawlowski, Richter, 2007, SWYAA, 
2007) за увеличаване знанието на партньорите в сътрудничеството. Второ, 
фокусираме се върху създаване на средство за принадлежност на колеги от 
Европа. Тези средства ще информират участниците за присъствие и наличие 
на колеги, готови да работят в сътрудничество.

Our approach is a general approach to develop competencies in cross-border 
cooperation using ICT supported tools. The approach is generic but is applied to the 
field of science education.
The first main characteristic is to create awareness about cultural differences 
regarding colleagues as well as educational issues (e.g., curricula, teaching styles). 
We use the concept of culture profiling (Dafoulas, Macaulay, 2001) and support by 
the facilitator (cf. Michie, 2003, Gay, 2000) to achieve awareness. Culture profiles 
describe cultural and individual characteristics on different levels (cf. Henderson, 
2007, Dafoulas & Macaulay, 2001, Pawlowski, Richter, 2007, SWYAA, 2007) to 
increase knowledge about collaborators.
Secondly, we focus on awareness tools to create awareness about fellow colleagues 
across Europe. These tools will inform participants about the presence and 
availability of colleagues to work cooperatively. 

А) Този модел се основава на идеята за две перспективи: 
-  усещане за културна идентичност и разнообразие
-  усещане за общуване и трансгранично коопериране

(a) ICT supported culture awareness learning is based on the idea about two 
awareness-perspectives:

3.  The awareness about cultural characteristics and diversity 
4.  The awareness of commonalities and the usefulness of cross-border 

cooperation.

(b) Принадлежносттта е ключов фактор за осигуряване на успешна 
комуникация и коопериране

•  обучаемите трябва да бъдат отворени за международно 
сътрудничество 

•  да са осигурени ресурси за подпомагане на метода 
•  да бъде осигурена ИКT инфраструктура, поддръжка и наличности 
•  участниците да произхождат от 2 – 5 държави
•  през курса да бъде налице средство, показващо какви други 

обучаеми са участници и върху какво работят. Може да се използва и 
непрекъсната обмяна и комуникация 

•  Природата на дискусиите между участниците е отворена и рядко само 
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6.  Дейности за учене 

Learning Activities:

Етап 1: построяване на 
принадлежност

Phase 1: Awareness 
Building

Въведение (Introduction)
Учителят въвежда новата концепция/проблем/теория пред обучаемите заедно 
с идеята за обучение през граница, което включва използване на споделено 
съдържание.

The teacher will introduce the new concept/problem/theory to the students along 
with the idea of cross-border learning that includes re-use and content sharing. 

Цели и очаквания (Goals and expectations, Cooperation point #1)
Обучаемите дискутират техните индивидуални и групови обекти и очаквания. 
Целите и очакванията са сумирани в обща wiki страница (или документ), която 
покрива целите на всички (международни) участници.

Learners discuss their individual and group objectives and expectations. Goals and 
expectations are summarized towards a common wiki page (or a document) which 
covers goals for all (international) participants.

Бариери и фактори на успеха (Barriers and success factors)
Учениците дискутират какви бариери и фактори на успеха възникват, когато се 
използват чуждоезикови материали и сценарии.

Students discuss which barriers and success factors arise when re-using materials 
and scenarios.

Културни измерения (Culture dimensions)
Учениците ще усъвършенстват бариери и фактори на успеха относно 
интернационалните измерения. Те определят резултата от дискусията върху 
wiki страницата (или документа).

The students will refine barriers and success factors regarding the international 
dimension. The students specify the outcome of the discussion on a wiki page (or a 
document).
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Етап 2: Профилиране на 
културата

Phase 2: Culture profiling 

Международно измерение (International dimension)
Многообразието на възможности ще се въвежда от учителя с примери от 
Европа. Ще се представят участниците от всяка страна.

The variety of opportunities will be introduced by the facilitator with examples across 
Europe. The participants from each participating country will be introduced.

Културен профил (Culture profiling) 
Учениците ще работят върху определяне на собствения им профил или 
този на групата им (необходим е образец за профила). Той може да включва 
информация за отношенията, стиловете на обучение, учебните планове, 
предпочитанията за комуникация, споразуменията и др.

Students will work on defining cultural profiles for themselves or for their groups (A 
template for recording profiles is needed). This can include for example information 
on attitudes, teaching styles, curricula, and communication preferences and 
conventions. 

Сравнение на културите (Culture comparison)
Учениците ще определят подобия, различия между културните профили и 
възможностите да се разделят. Трябва да има средство за комуникация между 
чуждестранните партньори. 

Students will determine similarities, differences between the culture profiles 
and possibilities to gap them. A tool should be available for communication with 
international partners.

Дискусия върху възможностите
(Opportunities Discussion, Cooperation point #2) 
Учениците дискутират какви възможности, но и какви проблеми възникват, 
когато се работи в международни групи за колективно развитие на материали 
за обучение по природни науки. Учениците определят резултатите на 
дискусията върху обща wiki страница (или документ), за да развият стратегия 
за коопериране и съответните дейности.

Students discuss which opportunities but also problems arise when working in 
international groups to collaboratively develop science education materials. The 
students specify the outcome of the discussion on a common wiki page (or a 
document) in order to develop a cooperation strategy and corresponding activities.
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Етап 3: Усъвър-
шенстване

Phase 3: Elaboration

Изграждане на група (Group building)
Правят се групи от 3-5 ученика. Всяка група има за партньор чуждестранна 
група.

Groups are built consisting of 3-5 students. Each group will have an international 
partner group. 

Представяне на проекта (Presentation of the Project)
Учителят представя проекта, върху който ще работят учениците.

The teacher introduces the project that the students will work on.

Търсене на информация (Information seeking)
Учениците идентифицират и събират подходяща информация/съдържание, 
което е необходимо за успешно завършване на проекта. Например, могат да 
работят по подготовка на образователен сценарий по астрономия, използвайки 
материали от базата и по плана как да се обединят тези ресурси. 

The students identify and gather the appropriate information/content that is 
necessary for successful completion of the project work. As an example, they could 
work on preparing a learning scenario on astronomy re-using materials from a 
repository and on a plan how to incorporate those resources.

Дискусия (Discussion, Cooperation point #3) 
Участниците дискутират с всички групи резултатите от техния проект.

Participants discuss with all groups the outcome of their project. 

Локални нужди (Localization needs)
Дискутира се как трябва да се променят материалите, събрани при дейността 
Търсене на информация, за да се съгласуват с националните учебни 
програми и регионалните нужди. На тази база се дискутират възможностите за 
локализиране на тези материали.

Additionally, it is discussed how the materials gathered during the Information 
Seeking activity must be changed to fit the national curriculum or regional / local 
needs. Based on this, opportunities to localize these materials are discussed and 
practiced. 

Етап 4: Обогатяване на 
съдържанието

Phase 4: Content 
enrichment 

Локализация (Localization)
Всяка група работи върху локализацията и продължаването на проекта от етап 
3. Това би трябвало да включва обединение на локалните материали.

Each group works on the localization as well as continuation of the project defined in 
phase 3. This should include the incorporation of local materials.

Дискусия/ Обратна връзка (Discussion/Feedback (Cooperation point #4)
Учениците дискутират с другите групи ползата и качеството на източниците, 
както и усилията за ограничаване. 

Students discuss the usefulness and quality of the resources together with other 
groups. They also discuss the effort for localization.

Ново публикуване (Re-publishing)
Обогатените материали ще се споделят чрез базата данни. 

The enriched materials will be shared using a repository. 
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Phase 5: Experience 
sharing

Обмяна на опит (Experience exchange Cooperation point #5)
Групите споделят своя опит с всички участници. Дискусията трябва да 
доведе до пълна картина дали образователният опит е положителен и какво 
подобрение трябва да се направи. Резултатите от дискусията трябва да бъдат 
споделени в wiki страницата (или документ).

The groups share their experiences with all participants. The discussion should 
lead to a full picture whether the educational experience was positive and what 
improvements should be made. The outcome of the discussion will be specified on a 
wiki page (or a document).

Накратко (De-Briefing)
Опитът за учене е обобщен и учителят оценява крайните резултати от проекта 
и кооперирането на учениците.

The learning experience is summarized, and the teacher evaluates the final project 
outcomes and the cooperation between the students.

7.  Роли

Participating Roles:

Индивидуален обучаем (Individual Learner)
Активно участие в процеса на учене чрез изразяване на идеи, опит и 
мнение

Actively participate in the learning process by expressing his/her ideas, 
experiences and opinions. 

Групов участник (Group participant)
•  Работи колективно на групи от определени държави
•  Има ясно усещане за културните характеристики
•  Има говорител за изразяване на груповото мнение
•  Комуникира с групи от други държави

 Works collaboratively country specific groups
•  Is clearly aware of cultural characteristics 
•  Has a speaker to express the group opinion
•  Communicates with other international groups.

Помощник (Facilitator) 
•  Подпомага и следи процеса 
•  Посредничи при дискусията
•  Въвежда нова концепция/проблем/теория
•  Подготвя презентации за групите
•  Решава проблеми с комуникациите
•  Мотивира и активизира учениците
•  Оценява крайните резултати от проекта и кооперирането между 

учениците

•  Facilitates and monitors the awareness process
•  Moderates discussions
•  Introduces the new concept/problem/theory
•  Prepares presentations for the groups
•  Solves communication misunderstandings 
•  Motivates and activates students
•  Evaluates the final project outcomes and the cooperation between the 

students
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8.  Средства, услуги и 
източници

Tools, Services and 
Resources

Средства (Tools): 
Hardware

•  Компютър (Computer)
•  Проектор (Projector)

Software
•  Текст, изображение, аудио и видео проектор (Text, image, audio or video 

viewer)
•  VLE
•  Мигновени връзки (например skype, messenger)
•  Wiki

Източници (Resources):
изложение на проблема, фигури, графики, слайдове, , симулация, експеримент, 
таблици, самооценка, упражнение, анкета, изпит

Figure, graph, slide, problem statement, simulation, experiment, table, self 
assessment, exercise, questionnaire, exam.
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ІV. Българският принос в проекта

1. провеждане на електронна анкета сред учители и студенти за образователните им интере-
си и потребности в областта на природните науки.

2. превод на интерфейса на портала коСмоС.
3. провеждане на работна школа за представяне на целите, задачите и възможностите на 

проекта през септември 2008 във варна с 45 учители. Те са обучени как да подготвят свои мате-
риали, използвайки астрономически изображения. 

4. провеждане на работна школа за представяне на работата по проекта през ноември 2008 
в Шумен с 23 учители от различни региони.

5. наш представител участва в работната школа в Германия през април 2008 г. и даде ценни 
предложения за подобряване дизайна на портала. 

6. Трима преподаватели от Шумен участваха в работната школа за обучение за софтуера на 
портала коСмоС през октомври 2008 г. в атина.

7. Създадени до сега са 17 образователни сценарии:

анета маринова:

1. измерване константата на планк
2. Грешката на нютон или как да измерим скоростта на светлината във вода
3. закон за запазване на енергията в скейт-парка
4. интерференция на светлината
5. измерване ускорението на свободно падане
6. Фотоефект
7. вълнови свойства на частиците
8. втори принцип на нютон

Силвина Симеонова:

9. движение на заредени частици
10. ефект на доплер

веселка радева:

11. диаграма “Спектър-светимост”
12. наблюдения на Луната и изследване на лунната повърхност
13. определяне сплеснатостта на елиптични галактики
14. астрология и зодиак
15. наблюдение на звезди и звездни системи
16. наблюдение на млечния път – нашата галактика
17. наблюдение на звездни купове, мъглявини и галактики

австрийски автори, превод: диана кюркчиева:

18. небесни координатни системи
19. звездната еволюция – за червените гиганти и белите джуджета
20. Телескопите – очи към вселената
21. какво има между звездите? мъглявини и междузвездна материя
22. планетите – ключ към нашето разбиране за света

в процес на завършване са още 23 образователни сценария.

8. подготвени са над 100 дидактически средства (презентации, изображения, видео и линко-
ве към web-сайтове). 

важно е да се отбележи, че българия е на трето място (след австрия и англия) по броя на 
потребителите, посетили портала коСмоС. 
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V. Заключение

базата образователни ресурси на проекта коСмоС съдържа материали и информация за 
обучение по природни науки от всички типове учебно съдържание (образователни сценарии, обра-
зователни проекти, планове на уроци, презентации, астрономически изображения и данни, филми 
и симулации на природни явления). 

проектът осигурява достъп до данни и средства (например симулация на физични явления), 
материали за учители (например сценарии, планове на уроци, изпитни тестове), материали за 
ученици (например библиотеки от данни, работни листи за упражнения, възможност за комуника-
ции), формуляри за наблюдения и съвместни дейности. 

внедряването на проекта коСмоС в средното училище дава възможност да се използват 
материали (образователни сценарии, планове на уроци, съвместни проекти), необходими за про-

веждане на интересен, креативен и интерактивен учебен процес, който включва използването на 
дигитални изображения и наблюдения в обсерватории. Създадените материали са лесно достъп-
ни чрез портала на проекта.

внедряването на проекта коСмоС в университетите дава възможност за: подобряване ка-
чеството на обучение чрез използването на базата данни, получени от обсерваториите от мрежа-
та на коСмоС; реализиране на собствени проекти на студентите; осигуряване на възможности 
за провеждане на независими научни изследвания. 

представената по-горе рисунка илюстрира нагледно смисъла на проекта коСмоС: предва-
рително обмисляне на дейности, тестване в реална среда, достъп до реални данни и съвременни 
инфраструктури, наблюдения, създаване на общество на потребители на резултатите, което не-
прекъснато се разширява, включвайки и малките училища от цяла европа.
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