
PATHWAY

Пътят към обучение чрез проучване

Ръководство 
за учители

PATHWAY



П ъ т я т  к ъ м  о б у ч е н и е  ч р е з  п р о у ч в а н е

Ръководство за учители



The PATHWAY project is funded by the European Commission under the “Science in Society” initiative (theme FP7-
SiS-2010-2.2.1.1) of the CAPACITIES programme (project number 266624). This document reflects the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held  
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
This is project deliverable D4.3 “The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines” 

Copyright © 2012 by PATHWAY Consortium | All rights reserved.

Authors: 

Sofoklis Sotiriou

Maria Xanthoudaki & Sara Calcagnini

Panagiotis Zervas & Demetrios G. Sampson

Franz X.Bogner

Artwork: 

Sylvia Pentheroudaki

Printed by: EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, 2012

ISBN: 978-960-473-325-5

CERTH

ELLINOGERMANIKI AGOGI

ELLINOGERMANIKI AGOGI

Borislav Borisov, Dragomir Marchev, 

Valeriya Ivanova, NataliyaToncheva, 

Veselka Radeva



*Contents

 Въведение 5
 Цели 5
 Структура На Документа 5

1. Една Иновативна Педагогика За Бъдеща Европа 9
2. Препятствия По Пътя На Усвояване На Обучението По Природни Науки Чрез
 Проучване – Гледната Точка На Учителите 15
3. Подготовка На Учителите За Обучение Чрез Проучване 21

 Да Се Научим Да Преподаваме Природни Науки Чрез Проучване 23
 „Изследователи” През Целия Живот 27
 Програми За Професионално Развитие За Обучение Чрез Проучване. 28

4. Насоки За Практиката На Учителите 35
6. Общи Учебни Сценарии, Базирани На Обучението Чрез Проучване В Рамките На Проекта Pathway 43

 Отворен Ibse Сценарий 45
 Насочен Ibse Сценарий 47
 Структуриран Ibse Сценарий 49

6. Функции На Програмата Pathway Ask Learning Design Toolkit (Pathway Ask-Ldt) 53
 Общо Описание 55
 Основни Функции 58
 Процес На Проектиране На Ibse Сценарий С Pathway Ask-Ldt 59
 Създаване На Нов IBSE Сценарий, Основан На Общите Ibse Сценарии 60
 Охарактеризиране На Обучителните Дейности 62
 Дефиниране На Инструменти И Услуги 63
 Дефиниране На Ролите На Участниците, Инструментите И Услугите За Всяка Обучителна Дейност 64
 Присвояване На Образователни Ресурси Към Обучителните Дейности На Ibse Сценарий 66
 Пакетиране На Образователни Ресурси На IBSE Сценарий 68
 Отваряне На Записан IBSE Сценарий 70
 Пренасяне На IBSE Сценарий 72
 Разглеждане На IBSE Сценарий С Learning Design Player 74

7. Показателни Примери За Проектиране На Ibse Сценарии 77
 Ibse Сценарий: Звук И Светлина – Механични И Електромагнитни Вълни 79
 Ibse Сценарий: Електромагнитен Спектър 88

8. Приложения 97
 Приложение 1: Упътване За Инсталиране На Pathway Ask-Ldt В Операционна Система Windows 
 Vista И Windows 7 99
 Приложение 2: Технически Изисквания На Програмата Pathway Ask-Ldt 102
 Приложение 3: Описание На Учебните Дейности 103

9. Литература 109
10. Учебната Програма Vitaes Автори 115





5

Цели
Проектът Pathway събира експерти както 
от изследователски, преподавателски и 
учителски общности, така и от управляващи 
органи, с цел подпомагане на ефективното 
разпространение на обучението чрез 
проучване и проектно-базираното учене в 
училищата от Европа и извън нея.

Целта на проекта PATHWAY е да 
подпомогне усвояването на обучението 
чрез проучване (IBSE) чрез демонстриране 
и разпространение на добри практики. По 
този начин екипът на проекта цели да улесни 
развитието на педагогически общности от 
практикуващи обучението чрез проучване, 
като създаде възможности на учителите да 
споделят опита си един от друг.

В рамките на този контекст и за да се 
подпомогнат учителите в тези общности да 
споделят, използват и прилагат добри учебни 
практики посредством интернет-ресурси, 
проектът PATHWAY осигурява:
а) методика за прилагане на IBSE в 

практиката (помощни материали за 
прилагане на обучението в класната 
стая и голям брой добри практики, 
представени в D3.1)

б) софтуер (PATHWAY ASK-LDT), който 
ще даде възможност на членовете на 
общността да проектират своите IBSE 
сценарии, като се базират на най-добрите 
методи на преподаване, и същевременно 
следват общо приетите термини сред 
практикуващите в дадена общност.

Структура на документа
Този документ е структуриран както следва. 
Отначало има кратко въведение. Глава 2 
описва алгоритъм за внедряване на проекта 
PATHWAY в учебния процес. Обучението 
по природни науки чрез проучване, според 
подходите, заложени в проекта PATHWAY, 
изисква не само поднасяне на научна 
информация, но също така и способности да 
се прави проучване, и още повече то изисква 
от учителите да разберат целите и задачите 
на този метод и прилагането му на практика. 
Глава 3 представя ролята на учителя в 
процеса на реализация на обучението чрез 
проучване. За да се приложи този метод в 
класната стая има три основни изисквания: 
(1) учителите трябва да разберат какво 
точно е научно проучване; (2) те трябва да 
познават структурата и съдържанието на 
самата наука; и (3) трябва да придобият 
умения за прилагането на методиката на 
преподаване чрез проучване. Следващите 
глави са фокусирани върху тези навици и 
умения. Глава 4 описва възможностите за 
професионално обучение на учителите (както 
университетско обучение, така и последващо 
обучение за повишаване на квалификацията). 
Тук са представени и дискутирани примери 
за педагогически обучения и курсове. Дадени 
са и действителни примери от училищната 
практика и е обсъдено влиянието, което 
те са имали. Глава 5 представя обобщение 
на всички препоръки към учителите и е 
даден редът за прилагане на обучението 
чрез проучване във всекидневната 
практика. Следващите глави са фокусирани 
основно към учителите, които нямат 

*Въведение
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опит в създаването на уроци, базирани 
на обучението чрез проучване. Там е 
представено подробно ръководство, което е 
разработено специално в рамките на проекта. 
Глава 6 представя в табличен и графичен 
формат последователността от обучителните 
дейности при сценарии на уроци, базирани 
на три различни типа проучване, а именно 
„Отворено”, „Дирижирано„ и Структурирано” 
(D2.2 – „Същност на IBSE педагогиката: 

Стратегии за развитие на обучението 
чрез проучване като част от научната 
грамотност”). В глава 7 е дадено подробно 
ръководство за използване на софтуера 
PATHWAY ASK-LDT, предназначен за 
създаване на сценарии, основани на различни 
типове учебни мероприятия, описани в глава 
6. Глава 8 представя нагледни примери 
за създаване на сценарии с помощта на 
програмата PATHWAY ASK-LDT.

Въведение







1.
Една иновативна 

педагогика за бъдеща Европа
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Разбирането на науката е от съществено 
значение в днешното общество. Разбирането 
на науката от хората е в голяма степен 
повлияно от опита в класните стаи. Именно 
поради това е важно учителите по природни 
науки да разбират науката и да пресъздават 
една точна представа за нея. Науката е 
съвкупност от знания, тя включва както 
процеса на проучване, така и хората, 
занимаващи се с научна дейност. Учителите по 
природни науки обикновено се концентрират 
върху знания, които обхващат тяхната 
дисциплина. Но учениците също така трябва 
да разбират процеса на научно проучване. 
Такова разбиране трябва да се получи от опита 
в класната стая и извън училището. Малко 
дефиниции на науката включват термина 
научен работник. Въпреки това опитът е 
доказал във времето, че историята на науката 
е история на учените. За получаването на 
общия образ на науката е необходимо да се 
отделят както индивидуалните качества, 
важни за учените, така и човешките 
недостатъци, които биха могли да повлияят на 
научната работа. През последните години бяха 
разработени и утвърдени различни модели на 
научно проучване в областта на природните 
науки. Показано бе, че натрупването на 
надеждно доказани знания е целта на всички 
тези модели. Учителите по природни науки 
трябва да разбират алгоритмите, неизбежните 
проблеми, както и силните и слабите страни на 
различните модели на проучване. В научните 
класни стаи трябва да има баланс между 
трите основни аспекта на науката: съвкупност 
от знания, научно-изследователски процес и 
човешки фактор.

Идеята за обучение чрез проучване 
в областта на природните науки е с 
дългогодишна история. С дългогодишна 
история е и неяснотата относно истинското 
значение на обучението чрез проучване по 
отношение на прилагането му в класната 
стая. Публикуването на доклада „Science 
Education Now: A renewed Pedagogy for the 
Future of Europe” (Rocard, 2007) отново 
представи обучението чрез проучване начело 
на образователните цели (NRC, 1996, EDC 
Center for Science Education, 2007)2. Ученето, 
базирано на проучване, вече официално 
се поощрява в много страни (Bybee et 
al., 20083, Savas et al. 20034, Hounsell & 
McCune, 20025; NRC, 20006). Проучването 
може да се дефинира като съзнателен 
процес за диагностициране на проблеми, 
критикуване на експерименти и определяне 
на алтернативи, планиране на изследвания, 
научноизследователски предположения, 
търсене на информация, конструиране 
на модели, обсъждане със съученици, 
сформиране на ясни аргументи (Linn, Davis, 
& Bell, 2004)7. Предполага се че с помощта на 
този подход в училищата може да се прилага 
научният метод: „Главната разлика между 
съвременните формулировки на проучването 
и на традиционния „научен метод” е в това 
че проучването е цикличен и нелинеен 
процес” (Sandoval & Bell, 2004)8. Преди 
обучението чрез проучване бе разглеждано 
като провеждане на изследване. (Tamir, 
1985)9. Обучението по природни науки чрез 
проучване включва изучаването на начина, 
по-който се развива научният процес, и 
анализ на процеса на проучване, извършван 

*1. Една иновативна педагогика за 
бъдеща Европа
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от другите, понякога като се използват 
и исторически факти. (Bybee, 200010; 
Schwab, 196211) Учене чрез проучване или 
изучаване „на способностите, необходими 
да се извърши научно проучване” (Bybee, 
2000)10 увлича учащия да задава научни 
въпроси, да генерира хипотези, да създава 
експерименти, да ги провери, да конструира 
и анализира доказателства, основани на 

резултати, да разпознава алтернативни 
обяснения и да обсъжда научни аргументи 
(Tamir, 1985)9. Обучението по природни науки 
чрез проучване, обяснява доклада, изисква 
не само предаване на научна информация, 
но и наличието на умения за провеждане на 
проучване и още повече: едно разбиране на 
същността на самия подход.
 

1   Една иновативна педагогика за 

бъдеща Европа
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2.
Препятствия по пътя на усвояване на 

обучението по природни науки чрез 
проучване - Гледната точка на учителите
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Учителите са ключови играчи в процеса 
на обновяване на научното образование. 
Ефективното и широко разпространение на 
обучението по природни науки чрез проучване 
и прилагането на проблемно-базирания подход 
в началните, основните и средните училища 
зависи до голяма степен от тях. Налице са много 
изследвания, представящи серии от пречки 
при внедряването на методи, базирани на 
обучението по природни науки чрез проучване. 
(Krajcik, Mamlok & Hug, 200112). Освен това 
многобройни анализи показват, че научната 
образователна общност използва термина 
проучване в различен контекст, употребявайки 
го в неговото първоначално значение и в 
смисъл на методика за преподаване. Всичко 
това довежда до появата на една неяснота 
относно значението на термина проучване. 
Фактите показват, че „въпреки, че учителите 
отчитат важността на проучването, те често 
се чувстват по-отговорни за реалните знания 
на учениците, за постигнатите резултати от 
контролни и тестове и за това доколко учениците 
владеят основата, разбират структурата и се 
придържат към работната етика” (Bybee et al., 
2008)3. Основно на проучването се гледа като 
на методика за преподаване. Учителите дават 
многобройни причини относно неизползването на 
дадения подход в това число и при изучаването 
на нови теми.
Сред тези причини са: липсата на 
определени навици за провеждането на 
такова обучение; проблеми, свързани с 
безопасността на учениците; трудности при 
изпълнение на изискванията на учебната 
програма; проблеми, свързани с осигуряване 
на материали и оборудване; съмнения за 

ефективността на подхода на проучване. 
Широко разпространената подкрепа за 
обучението чрез проучване е по-скоро на 
книга отколкото е в действителност. Най-
голямото препятствие пред учителите 
по пътя на усвояването на обучението 
чрез проучването е че самият подход се 
възприема като нещо изключително трудно. В 
учебните среди има едно понятно объркване 
относно значението на проучването. Налице 
е загриженост за дисциплината. Налице е 
притеснение доколко децата са подготвени 
адекватно за следващото образователно 
ниво. Редица проблеми са свързани с това, 
че учителите следват модели, усвоени по 
време на обучението им в университета, и не 
са склонни да се откажат от традиционния си 
начин на преподаване. (Crawford, 2000)13 

За да се приложи проучването в класната 
стая са необходими три важни условия: (1) 
учителите трябва напълно да разбират какво 
представлява проучването; (2) те трябва 
да познават структурата и съдържанието 
на науката като наука; и (3) те трябва да 
придобият съответния опит и да овладеят 
методиката на преподаване чрез проучване. 
Тук се прави важно разграничение между 
проучването като понятие, което трябва 
да бъде разбрано първо от учителите и 
след това от учениците, и проучването 
като методика, чрез която учителите 
да помагат на учениците да усвоят 
природните науки. Учителите по природни 
науки трябва да знаят разликата между 
три концепции. Първата: проучването 
е описание на методи и процеси, които 
използват учените; Втората: проучването 

*2. Препятствия по пътя на усвояване 
на обучението по природни науки чрез 

проучване - Гледната точка на учителите
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е набор от когнитивни способности, които 
учениците могат да развият. Третата: 
проучването е концентрация на най-добрите 
методики за преподаване, спомагащи за 
изучаване на научното проучване, и които 
развиват изследователските способности и 

разбирането на научните понятия и принципи.

Този документ се фокусира върху третата 
концепция и тук са представени методики, 
които биха могли да подпомогнат стратегията 
за прилагането на обучението чрез проучване 
в училищната практика.

2   Препятствия по пътя на усвояване на 
обучението по природни науки чрез проучване - 

Гледната точка на учителите
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3.
Подготовка на учителите 

за обучение чрез проучване





Както бе споменато по-горе учителите 
имат ключова роля за прилагането на 
IBSE. Обучението по природни науки чрез 
проучване поставя специфични и комплексни 
предизвикателства пред учителите 
(Gallagher, 200714, Marx, Blemenfeld, Krajcik 
& Soloway, 199715). Учителят трябва да 
ръководи учениците – да осигурява условия 
за изследване и разбиране на научните 
процеси, да намали степента на неясност 
като моделира специални методики, да дава 
възможност на учениците да се изказват и да 
им помага при планирането и провеждането 
на изследванията. Важно е, учителите 
да изоставят своите традиционни роли 
(като център в процеса на обучение) и да 
привикнат към новите си роли в класната 
стая. Дали учителите успешно ще преминат 
от традиционната, фокусирана върху учителя 
методика и да се концентрират върху 
методика, базирана на проучването, в която 
ученикът е в центъра? Каква подкрепа ще 
окажат учителите в процеса на формиране 
на фундаментални научни възгледи? Каква 
учебна среда, която да подпомогне обучението 
чрез проучване, ще създадат учителите?

В контекста на обучението чрез 
проучване, професионалното развитие 
на стандартизирания подход на проекта 
PATHWAY предлага дейности, които ще дадат 
отговор на тези въпроси.

Да се научим да 
преподаваме природни 
науки чрез проучване
Колкото е важно за учителите да разберат 

проучването, да развият своите умения 
за проучване и да усвоят научните 
концепции чрез метода на проучване, те 
също така трябва да се научат как да 
преподават по този начин. Това може да се 
осъществи чрез професионално развитие, 
което да разширява техните собствени 
проучвания. Или може да бъде постигнато 
чрез професионално развитие, специално 
разработено за преподаване чрез проучване.

Педагогическите курсове или 
следдипломните квалификации, а 
също така и курсовете за повишаване 
на квалификацията са все още най-
предпочитаните форми за развитие 
и усъвършенстване на уменията за 
преподаване чрез проучване. Също така 
много други стратегии могат да подпомогнат 
както бъдещи, така и вече практикуващи 
учители да научат повече за обучението по 
природни науки чрез проучване.

Loucks-Horsley et al. (1998)16 са определили 
15 различни стратегии за професионално 
развитие, включително анализ на 
конкретни ситуации, изучаване труда на 
учениците, изучаване на собствения труд 
с цел усъвършенстване на методиките и 
подходите, създаване на изследователски 
групи, обучение с използване на съвременни 
технологии, разработване на учебни 
програми, инструктаж и менторство, 
задълбочаване на научното проучване 
(подходът, на който е основан описаният 
по-долу семинар на Йоанна). Според тяхното 
изследване стратегии, при които учителите 
изучават своята или чужда практика са 
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особено полезни при изграждането на 
познания за това как учениците да учат 
по-ефективно. Някои примери за този вид 
професионално развитие са изучаването на 
видеозаписи на учебни занятия, обсъждане 
на описани случаи на преподавателски 
дилеми, изучаване на материали от учебната 
програма, а така също и дейности, свързани 
с работата на самите ученици (задания, 
протоколи от лабораторни упражнения, 
критерии за оценки и др. )

Описани педагогически случаи и видеозаписи 
на учебни занятия са особено полезни при 
изследването на много аспекти на обучението 
чрез проучване. Това дава възможност да се 
анализира мисленето на учениците въз основа 
на техните отговори на проблеми и въпроси, 
поставени от учителя, или на тези въпроси, 
които те самите са си задали. Благодарение 
на видеозаписите и различните педагогически 
ситуации учителите могат да разучат 
поведението на своите колеги и въздействието 
му върху учениците. Също така те могат да 
обмислят учителските решения, които са били 
или биха могли да бъдат взети, за да помогнат 
на учениците да учат.

Наблюдаването на ученическия труд, като 
например: посредством изследване мнението 
на учениците за едно проучване или анализ 
на постигнатите резултати е важен етап за 
развитието на педагогическите способности 
на учителя.

Могат да се зададат редица въпроси, 
свързани с готовността на учениците да 
бъдат обучавани чрез проучване. Проведено 
ли е изследването, така че ученикът да 
може да следи за всички промени? Задава 

ли ученикът адекватни въпроси относно 
една или друга ситуация? Колко обстойно е 
обяснението на ученика? Базирано ли е на 
факти? Прилага ли подходящо ученикът нови 
знания в нова ситуация?

Работата с учебните програми може да 
заема различни форми. Учителите могат да 
се обучават на методите на проучването 
по време на урока, а също така те биха 
могли предварително да анализират какво 
учениците ще учат, къде ще срещнат 
трудности и как биха могли да им помогнат. 
Учителите могат да пробват „заместващ 
урок”, който да замести даден урок от 
тяхната учебна програма с друг урок, базиран 
на обучението чрез проучване. Или учителите 
биха могли да анализират как учениците 
усвояват определен урок, който се преподава 
от други колеги по същото време.

Изучаването и използването на 
висококачествени учебни материали, 
базирани на обучението чрез проучване, 
може да подобри разбирането на учителите 
за проучването. Такъв способ ще създаде 
условия за разширяване диапазона на 
педагогическите познания, ще послужи като 
начало за дискусии с колеги и ще стимулира 
учителите да търсят все повече нови знания 
и педагогически подходи.

3   Подготовка на учителите 
за обучение чрез проучване
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Как да създам учебна среда, която да 
подпомага усилията на учениците да провеждат 
изследвания? Как да се държа така, че 
да насърчавам, подпомагам и наблюдавам 
проучването? Преподавала съм в началното 
училище в продължение на много години преди 
да посетя едноседмичния семинар „COSMOS 
Inquiry workshop”. Бях готова да науча един 
нов начин за обучение по природни науки. 
Бях убедена, че традиционните педагогически 
подходи не са достатъчни за това, учениците 
ми да получат необходимите умения, за 
постигането на успехи в предстоящото им 
обучение по природни науки и да ги подготви за 
живот в света на високите технологии.

Но вместо да се обучаваме да преподаваме 
ние започнахме да изучаваме природни науки. 
Първо обучителите поставиха началото на 
едно дългосрочно проучване. Ние проиграхме 
различните начини за конструиране на един 
лесен за изпълнение телескоп, наречен 
„Галилеоскоп”. Винаги съм била убедена за 
ползата от практическата работа на учениците, 
но никога не съм имала възможност да участвам 
в дългосрочно проучване организирано от 
самата мен. Бях преподавала само лабораторни 
упражнения, където попълваш празните места 
на работния лист. Каква изненада се оказа 
провеждането на проучване? Мислех си, че 
знам за практическата наука, но открих, че 
има голяма разлика между проучването и 
стандартните лабораторни упражнения.

Започвайки от предложенията, направени от 
обучителите, ние измислихме няколко въпроса, 
в рамките на които трябваше да проведем 
проучването. Обучителите ни предупредиха, 
че както и учените, ние може да не се 
справим от първия път, но постепенно нашето 
изследване ще ни доведе до нови разбирания 
за светлината, оптиката и астрономията, а също 
така и за процеса на проучване.

Заедно с двама учители от моята страна си 
избрахме тема за проучване. Всички бяхме 
заинтригувани от цветните астрономически 
изображения; основната задача бе да обясним 
как се получават цветни изображения на 
астрономическите обекти. Решихме, че ако си 
обясним явлението на самите нас, то тогава 
ще може да направим така, че и останалите 
наистина да го разберат.

Първо пресъздадохме всички цветове от 
светлинния спектър и след това определихме 
кои оттенъци на кой цвят се дължат. Както ни 
предупредиха нашето изследване бе съпроводено 
с много падения и възходи, но всяка една стъпка 
ни даваше ново парче от пъзела. С помощта на 
програмата Salsaj ние видяхме как се променя 
цветът като поставяхме различни цветни 
филтри пред източник на светлина. Също така 
прочетохме за видимия честотен спектър и за 
това как видимата светлина се възприема от 
човешкото око.

Ако разполагахме с повече време, щяхме да се 
задълбочим в проблема. Както и да беше, ние 

Открий КОСМОСА със самоделен телескоп
Йоанна Апостолаки запознава 10-годишните си ученици с оптика 
и астрономия, за да обясни природата на светлината
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осъзнахме, че сме изучили огромно количество 
научна информация, а също така и разбрахме 
как да отговаряме на въпросите си.

Докато работехме ние говорехме с други 
участници, споделяхме идеи и започнахме да 
разбираме колко важно е да си сътрудничим. 
Когато настъпи часът за показване на нашите 
проучвания, бяхме удивени да видим колко 
далече беше стигнала нашата група в рамките 
на няколко кратки дни и колко добре нашето 
проучване съответстваше на останалите 
изследвания, което е и „основната идея” на 
подхода.

Повечето от нас като учители в началното 
училище никога не бяха предприемали 
самостоятелни изследвания. Чувствахме се 
горди от уменията си да изберем проблем и 
да го изследваме до достигане на някакви 
заключения. И още повече, благодарение на 
това, че извървяхме целия този път сами, 
ние осъзнахме някои от критичните точки на 
проучването, като например, че е важно да 
задаваш и отговаряш на въпроси на всеки един 
етап от проучването. В началото беше важно да 
изберем въпрос за проучване, но в последствие 
бяха важни и други въпроси като: Как можеш 

да обясниш това, което наблюдаваш? Как 
ще докажеш обяснението си? Има ли друго 
обяснение, за което се сещаш, и защо твоето 
е по-правдоподобно? Бяха ни дадени модели, 
материали и насоки, за това как да проучваме? 
Получихме много важна научна информация 
чрез експериментиране и взаимодействие с 
учени, използвахме различни информационни 
източници, включително и данни от 
астрономически обсерватории. Ние получихме 
представа за сложните явления адитивно и 
субтрактивно смесване на светлината (цвят и 
пигмент) и защо цветовете са именно такива, 
каквито ги виждаме. Поставяйки се в ролята 
на ученици, ние повярвахме в своите умения и 
компетенции.

Оттогава съм конструирала около 200 
Галилеоскопа със своите 10-годишни ученици.…
Най-вероятно е историята на Йоанна да 
продължи, тъй като тя и нейните колеги 
повтарят същите проекти с нови ученици 
през следващите години. Докато се повишава 
тяхната увереност за работа с материалите те 
ще могат да се фокусират върху ученическото 
мислене и учене, да доуточнят своите въпроси, 
контролни работи и тестове по такъв начин, 
че да задълбочат разбирането на учениците. 
Постоянното сътрудничество с други учители 
и с други хора с по-богат опит в обучението 
по природни науки, помага на учители като 
Йоанна да продължават да изучават научните 
концепции, възможностите, които предлага 
обучението чрез проучване, и винаги да бъдат в 
крак с развитието на научното познание.

Размишленията на Йоанна също така посочват 
и някои важни черти на професионално¬то 
развитие на обучението чрез проучване. Една 
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„Изследователи” през 
целия живот
Терминът „професионално развитие” 
означава всички възможности, които 
учителите имат за обучение през всички 
нива на тяхната професионална кариера. 
Следователно този термин обхваща и 
обучението на бъдещи, начинаещи и опитни 
учители съответно чрез програмите за 
педагогическа подготовка, за повишаване 
на квалификация и специалните програми. 
Тази глава също така се фокусира върху 

разглеждането на професионалното развитие 
като непрекъснат процес. Учителите от 
всички нива могат да имат големи познания 
за някои неща, но за други не, така че 
нивото на тяхната кариера не би трябвало 
да диктува какво и до каква степен те ще 
научат.

Подходът на проекта PATHWAY набляга 
на важността на ученето през целия 
живот. Професионалното развитие трябва 
да задоволява нуждите на бъдещите и 
настоящите учители, така че да продължават 

от тях е необходимостта учителите да правят 
проучване, да изучават неговото значение, 
неговата важност и как да го използват в 
образователния процес. Също така е нужно 
да се отбележи колко са важни общностите 
от учители, работещи по даден метод, Те се 
създават на същия принцип както и научните. 
Според подхода, заложен в проекта PATHWAY, 
подобни общности не само подпомагат 
развитието на познанието, но и поставят 
нови предизвикателства пред членовете 
им. Размишленията на Йоанна също така 
показват, че може да мине значителен период 
от време, за да се направят подобни промени в 
обучението.

Професионалното развитие, което се фокусира 
върху подобряване на обучението чрез 
проучване, постига едновременно няколко цели:

• То осигурява на учителите образователен 
опит, различен от вече традиционния 
университетски курс или курсовете 
за повишаване на квалификация. На 

учителите се предоставят възможности 
да общуват с обучители, както и да 
участват в съвместна работа, например, 
в проучвателни групи. Професионалното 
развитие също така позволява директно 
да се променят навиците на преподаване 
в процеса на обучение, например, чрез 
проучване на собствената си професия

• Фокусира се върху важните аспекти 
на учителската практика, такива като 
организация и реализация на учебни 
програми, учебен процес и педагогически 
дилеми.

• Помага на учителите да осмислят 
внимателно как да използват процеса 
на проучване, така че техните ученици 
да разберат важните научни концепции; 
от каква помощ се нуждаят те, за да 
доразвият специфичните способности на 
проучването; и по какъв начин трябва да се 
изгради учебният процес, така че учениците 
да осъзнаят „реалния” труд на учените.

3   Подготовка на учителите 
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да израстват, да увеличават своите умения 
и знания и да възпитават в учениците си 
стремеж към знания. Активното прилагане 
на обучението чрез проучване е нещо което 
всички хора трябва да правят, за да подобрят 
своя живот и този на другите. То е един 
важен аспект в професионалното развитие 
наред с останалите цели и задачи.
Най-ефективното професионално 
развитие не само стимулира нуждата да 
се продължава да се учи, но също така и 
осигурява познание за това къде да се търси 
информация, осигурява възможности за 
подобряване на преподаването и ученето 
и представя пред учители начини за 
продължаващо развитие. Това са стратегии 
за анализиране на образователния опит; 
наблюдение и осигуряване на полезна 
обратна връзка; записване и документиране 
на наблюдения и важна информация от други 
източници; търсене в бази-данни на полезни 
съвети и материали.

Добрите практики от проекта PATHWAY 
(Deliverable D3.1) показват няколко от тези 
инструменти в действие. Няколко от тези 
Добри практики илюстрират текущо обучение 
чрез проучване. В рамките на тези дейности 
учителите трябва да дефинират тема на 
проучването, да създадат информационна 
база от данни, да конструират схема 
за анализ на проучването, и накрая да 
докладват постигнатите резултати на свои 
колеги. Подобни текущи проекти са важни 
източници на информация за учителите.

Позволяват да се систематизират 
нерегулярни наблюдения, случайни 
впечатления и неосъзнати поведенческия 
умения в единна информационна схема. 

Всичко това открива пред учителите нови 
пътища за развитие по време на цялата им 
кариера.

В историята на Йоанна, един учител, без 
какъвто и да е предишен опит с проучването, 
с помощта на проучването тя е открила 
собствените си възможности като източник 
на обучение. Посредством професионалното 
развитие тя уверено ще продължи да 
проучва научни концепции. Стремежът на 
Йоанна да осъзнае как нейните ученици 
учат и какви способности са им необходими, 
за да продължат да учат, доведоха до 
усъвършенстване на учебния процес в 
нейните уроци.

Програми за професионално 
развитие за обучение чрез 
проучване
За съжаление професионалното развитие 
често се извършва на части. Програмите за 
подготовка на студентите често са просто 
сбор от няколко курса. Съществуват големи 
празнини между курсовете по природни науки 
и педагогическите. Начинаещите учители 
често биват назначавани на най-нежеланите 
преподавателски позиции, с голям учителски 
хорариум, с много приготовления, с трудни 
за обучение ученици. Същевременно те не 
получават никаква подкрепа, която да се 
улесни прехода от студент към учител.

Професионалното развитие на учителите е 
фрагментирано по подобен начин, състоящо 
се предимно от кратки семинари, които 
не са свързани нито един с друг, нито с 
учителската работа в клас.

Професионалното развитие, което се 
предполага, че подобрява обучението чрез 
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проучване, може да съдържа всичките тези 
проблеми и в допълнение, то дори често 
не помага на учителите ясно да изучат 
възможностите и същността на подхода.

Необходими са програми, които да са ясно 
насочени към проучването – при това 
те трябва да обхващат двете страни на 
подхода: нови знания за учителите и начин 
за изучаване същността на научния материя. 
Освен това тези програми трябва да помагат 
на учителите да се учат да преподават чрез 
проучване.

Добрите практики на проекта PATHWAY 
описват много различни програми за 
професионално развитие от курсовете за 
бъдещи учители в Университета в Байройт 
до учебните курсове в природонаучен 
музей, разработени от един от партньорите 
в проекта SMEC,, също така едноседмичен 
интензивен курс по проект COSMOS 
за създаване на дейности, базирани на 
проучване. Всички те дават своя принос към 
ефективните програми за професионално 
развитие.

Първо програмите предлагат възможности 
за учителите да се учат постепенно. 
След дипломните квалификации и 

продължителният стаж помагат на учителите 
да придобиват нови знания и да ги прилагат 
на практика с помощта на колеги от техните 
училища. Второ много от тези програми за 
професионално развитие са продукт на 
сътрудничеството между голям брой хора и 
организации.

Партньорството между педагози, 
университети и научноизследователски 
институции създават възможности за 
учителите да участват в научни изследвания 
– дейност от голямо значение, заслужаваща 
място както в подготвителните програми, 
така и в програмите за повишаване 
на квалификация. Всички програми, 
представени в настоящото ръководство, са 
основани непосредствено на принципите, 
заложени в проекта PATHWAY, който 
призовава за обучение на учителите с 
необходимите знания и умения, нужни 
за осигуряване на научна грамотност на 
учениците. Всички програми разглеждат 
обучението чрез проучване от една страна 
като набор от способности и разбирания, 
които самите учители трябва да притежават, 
и които техните ученици трябва да научат, 
и от друга страна като качествен способ за 
изучаване материята на предмета.

Въпреки че всички ние се питаме как е 
устроен света, в който живеем, научното 
изследване обикновено е запазено за учени 
и студенти. Оборудването и пространството в 
лабораториите са скъпи, а за експериментите 

са нужни много време и търпение. Но от време 
навреме на някой късметлия му се удава шанса 
да влезе в лаборатория и да „облече бялата 
престилка”. Подобни възможности стават все 
по-достъпни благодарение на учители като Беки 

Ученици в ролята на учени
Беки Паркър запознава своите ученици с физиката на елементарните 
частици в CERN 
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Паркър. През 2007 г. Беки, която преподава 
физика във Великобритания, и 50 от нейните 
ученици пропътуваха 10 ч. с автобус до Женева 
за ежегодното училищно посещение в CERN – 
най-голямата в света лаборатория по физика 
на елементарните частици. Това пътуване се 
оказва повратна точка в нейната кариера.

“Когато се върнахме от посещението в 
CERN, чухме за Състезанието за космически 
експеримент, провеждано от Британския 
национален космичен център– понастоящем UK 
Space Agency – and Surrey Satellite Technology 
Limited,” – каза Беки. „Моите ученици решиха, че 
би било добра идея да измерим космическата 
радиация, като използваме детектори на 
частици, подобни на тези, които видяхме 
в CERN”. Детекторите на частици, познати 
като TimePix, се разработват от „MediPix 
Collaboration”. Всеки чип от сериите MediPix 
и TimePix се състои от мрежа от пиксели. 
MediPix брои всяка светлинна частица (фотон); 
неговото важно преимущество в сравнение с 
конвенционалните техники е, че не реагира, 
ако не регистрира фотони. Това означава, 
че няма шум без значение от периода на 
експозиция. За разлика от чипа MediPix, който 
засича само входящи частици, TimePix използва 
за измерване на времето външен часовник 
с честота до 100 MHz. „Michael Campbell, 
говорител на „MediPix Collaboration”, беше вече 
споменал, че чипове от серията TimePix биха 
могли да бъдат използвани в училище – казва 
Беки. – За състезанието моите ученици бяха 
създали собствен детектор и го нарекоха 
Langton Ultimate Cosmic ray Intensity Detector 
(LUCID). Той представляваше куб с 4 чипа от 

серията TimePix отстрани и един на дъното, за 
да детектират космическите лъчи.”

Космическите лъчи са субатомни частици, които 
възникват в резултат на различни космически 
процеси. Те произхождат от Слънцето, други 
звезди, а също така и от непознати обекти, 
намиращи се накрая на Видимата вселена. 
Космическите лъчи пътуват безпрепятствено 
в междузвездното пространство като носят 
със себе си огромно количество информация 
за Вселената. Учените могат да ги засекат 
единствено, когато те пресичат пътя си с този 
на Земята,. Учениците на Беки се надяват да 
направят свой собствен принос в детектирането 
на космическите лъчи. „Вкарахме LUCID в 
състезанието и завършихме на второ място! 
Бяхме наградени с възможността да поставим 
LUCID на борда на спътника TechDemoSat, 
планиран за пускане в експлоатация през 
2012 г.” – казва Беки. – „Първоначалният екип 
на LUCID беше три момчета и три момичета, 
но сега той се състои от 30-40 ученици. 
Те работят върху програмни протоколи, 
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които ще управляват детектора, когато 
експериментът ще протича в космоса. По този 
начин учениците се подготвят за контрол на 
мисията. Резултатите от LUCID ще дадат ценна 
информация за същността на космическите 
лъчи”. Изпълнена с желание да сподели 
вълнението си от LUCID, Беки основа училищна 
програма CERN@school, с чиято помощ се 
предоставят на други училища по-малки 
версии на LUCID. Учениците събират данни 
за космическите лъчи, които чрез интернет-
страницата на програмата CERN@school са 
достъпни за всички училища. Към момента в 
програмата участват 10 училища и скоро се 
очаква към нея да се присъединят и други 
училища от Европа и САЩ.

„Учениците от програмата CERN@school 
понастоящем могат да се насладят на едно 
реално научно изследване” – споделя Беки. 
„Те си сътрудничат с ученици от други страни 
и обмислят възможността за кариера в 
областта на физиката и инженерните науки. 
Проектът също така позволява на учителите 
да работят като учени и изследователи 
без да напускат училищната обстановка”. 
Ентусиазмът относно научното изследване не 
е нещо ново за Беки. Още като ученичка тя 
обичала природните науки и математиката. 
По-късно тя получава образователна степен 
по физика от университета в Съсекс, Англия 
и магистърска степен по концептуални основи 
на природните науки от университета в Чикаго, 
САЩ. Връща се в университета в Съсекс за 
преподавателска степен, като избира да 
преподава физика, защото „обича предмета и 
иска хората да са развълнувани и вдъхновени 

от физиката.” Беки Паркър е учител от 18 
години и дълго време преподава в Училище 
„Simon Langton Grammar School for Boys”, Макар 
и за момчета в училището се учат момичета, 
но само през последните 2 години на обучение 
преди постъпване в университет. Тя за първи 
път посещава CERN през 1993 г. и започва 
провеждането на ежегодно училищно пътуване 
през 1995 г., което води до съдбовното 
пътуване през 2007 г., вдъхновило създаването 
на LUCID.

Водена от успеха на LUCID и програмата 
CERN@school, Беки наскоро основава и 
Звезден център „Лангтън” (Langton Star Centre), 
който насърчава учениците да провеждат 
изследвания извън физиката на елементарните 
частици. Центърът предлага на ученици 
от различни училища шанса да работят с 
експерти в областта на плазмената физика, 
астрономията и молекулярната биология. Един 
от учениците на центъра дори е публикувал 
своя работа в реферирано списание (Hatfield, 
2010). Наистина от началото на проекта 
LUCID училището е допринесло за 0.05% 
до 1% от всички студенти по физика във 
Великобритания, което е два пъти повече 
отпреди това. Възпитаниците на училището 
също така стават инженери, а немалка част 
от ученичките продължава обучението си в 
областта на физиката и инженерните науки.

Какво ще прави Беки Паркър по нататък? 
„Надяваме се да разширим проекта CERN@
school,” – споделя тя. – „С детектори в 
училищата из цяла Европа имаме потенциала 
да правим физиката вълнуваща. Търсим начини 
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да съхраняваме данните от LUCID и CERN@
school чрез свързване на училищата с помощта 
на компютърната мрежа GridPP, разработена 
в сътрудничество между ядрени физици и 
компютърни специалисти от Великобритания 

и CERN като част от по-голямата мрежа 
CERN Grid. Тази мрежа ще осигури по-добър 
анализ на данните, като така ще открие нови 
възможности за проекта.”

Беки беше посещавала CERN със своите 
ученици години наред. В CERN учените 
са загрижени за образованието и правят 
възможно участието на учители в реални 
експерименти (като разработват и други 
образователни програми). Това професионално 
развитие и е дало наистина възможност да 
„прави” наука, нещо което не са й осигурили 
нито нейната университетска програма, 
нито предишни програми за продължаващо 
професионално развитие. Уникалната 
изследователска среда в CERN й е била 
представена по един начин, за който тя не е 
знаела преди. Беки се е научила да съчетава 
възможностите, които дава обучението чрез 
проучване, с науката, а също така и как да 
използва иновативната научна среда като 
основно място за обучение на учениците си.

В разказа на Беки могат да се забележат 
някои въпроси, които вълнуват голяма част от 
учителите, които за първи път се сблъскват с 
обучението чрез проучване. В началото тя е 
приемала, че нейното преподаване е успешно 
и че нейната роля като учител по природни 
науки е да помага на учениците си да усвоят 
множество научни факти и явления. Но също 
така Беки е подозирала, че нейните ученици не 
са научавали и запомняли всичко, което тя им 
е предавала. Тя е разбирала, че пренебрегва 
нуждата да помогне на учениците си да 
получат умения за проучване и да разберат 

как учените използват тези умения при 
създаването на науката.

Беки е видяла, че преминаването към обучение 
чрез проучване изисква от учителя да приеме 
нова роля. Затова тя е създала образователна 
среда, в която нейните ученици са могли както 
самостоятелно, така и заедно със съучениците 
си да изучават научните възгледи, да 
наблюдават научните явления и да провеждат 
експерименти. Вслушвала се е в учениците 
си и това й е позволило да осъзнае какво те 
са разбрали, какво не са, за какво мислят и 
какво са научили. Преди това тя е изграждала 
уроците си върху факти и формули, а сега – 
около „големи идеи”.

Разсъжденията на Беки демонстрират много 
от промените, които могат да преориентират 
преподаването към обучение чрез проучване. 
Тя използва проучването по различни начини 
като провежда проучване, създава умения за 
проучване, учи на представи за проучването и 
предмета на науката и всичко това с помощта 
на обучението чрез проучване. Тя обръща 
повече внимание на въпросите на учениците 
си и създава условия за събиране на факти, 
с които учениците да могат да аргументират 
обясненията си след това, и по правило прави 
това преди да представи новия материал.

Показаният пример лежи в основата на 
проекта PATHWAY. Всички програми, 
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благодарение на собствени си възможности 
за проучване, помагат на учителите да 
разберат същността на предмета и да 
развият нови способности за проучване,. 

От професионалното развитие, базирано на 
обучението чрез проучване, е от решаващо 
значение за бъдещето на обучението по 
природни науки. 
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Тази глава обобщава (във вид на таблици17) 
основните насоки за прилагане на обучението 
чрез проучване на практика. Същевременно 
екипът на проекта PATHWAY е изготвил и 
дълъг списък с Добри практики (Deliverable 
D3.1), които биха могли да подпомогнат 

прилагането на IBSE сценариите в 
практиката. Глава 6 предлага примери за 
прилагането на обучението чрез проучване, 
а Глава 7 представя списък с инструкции за 
приготвянето на IBSE сценарий с помощта на 
софтуера PATHWAY ASK-LDT.

*4. Насоки за практиката на учителите

Какво означава образование, базирано на обучението чрез проучване (IBSE)…

Да се вземе под 
внимание:

• Това, което учениците научават, зависи от това как им се преподава.
• Действията на учителите се влияят силно от техните възприятия за науката.
• Разбирането на учениците е свързано с индивидуалните и социалните качества на 

съучениците им.
• Действията на учителите са силно повлияни от взаимоотношенията им с учениците.

Насърчаване, 
развиване и засилване 
на връзките между 
формалните и 
неформални методи на 
обучение чрез:

• Организиране на образователни дейности в музеи, научни и научноизследователски 
центрове.

• Демонстриране на „Как работи науката” и „Как работят учените” с помощта на „живи” 
лаборатории, където се представя проучването и се прилага на практика.

• Намиране на възможности да се демонстрира „Природата на Науката” и въвеждане на 
учениците в културата на науката.

• Сътрудничество с музейни педагози и общообразователно-информационни програми.
• Свързване на тематиката между изложбените експозиции в музеите и учебните програми.

Образование, базирано на обучението чрез проучване (IBSE) означава…

Усвояване на 
обучението чрез 
проучване в наука, 
която се базира на: 

• Наблюдение: точни наблюдения; водене на записки; сравняване и съпоставяне.
• Диалог: задаване на въпроси относно наблюденията; задаване на въпроси, стимулиращи 

изследванията.
• Формиране на хипотези: създаване на хипотези в съответствие с наличните наблюдения.
• Изследване: планиране, провеждане, измерване, събиране на данни, управление на експеримента.
• Интерпретиране: синтезиране, изводи, модели.
• Комуникация: обмен на информация с останалите участници в образователния процес: устно, 

писмено, с презентации.
• Оценяване: разработване на критични мнения базирани на наблюдения и стари знания.

Усвояване на 
обучението чрез 
проучване в наука, 
която се базира на: 
В процеса на обучение 
чрез проучване:

Учениците възприемат себе си като активни участници:
• Очакват с нетърпение да провеждат изследвания.
• Демонстрират желание да научат повече.
• Търсят сътрудничество със свои връстници.
• Уверено провеждат изследвания; демонстрират желание за работа върху идеите си, поемат 

риск и проявяват здрав скептицизъм.
Учениците уважават гледните точки на останалите участници:
• Приемат „Покана за обучение” и с готовност се включват в изследователския процес.
• Демонстрират любопитство и обмислят наблюденията си.
• Възползват се от предоставените им възможности, за да проверят и да отстояват 

собствените си идеи.
Учениците планират и извършват проучвания:
• Измислят самостоятелно начини за доказване на идеите си.
• Планират начини за проверка, разширяване и отхвърляне на предположения и идеи.
• Провеждат щателно своите изследвания, като наблюдават, измерват и записват данните.
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Образование, базирано на обучението чрез проучване (IBSE) означава…

Усвояване на 
обучението чрез 
проучване в 
наука, която се 
базира на: 
В процеса на 
обучение чрез 
проучване:

Учениците комуникират като използват разнообразни способи:
• Изразяват идеите си по различни начини: публикации, доклади, чертежи, графики,таблици и др.
• Слушат, разговарят и споделят неща относно науката с родители, учители и връстници.
• Използват научен език.
• Обсъждат това, което са разбрали за научните явления и концепции.
Учениците предлагат собствени обяснения и решения на проблемите и си изграждат представа за 
научните концепции:
• Предлагат обяснения, основани на предишен опит и на знания, получени от текущото проучване.
• Използват изследванията, за да получат отговори на въпросите си.
• Сортират информацията и решават кое е важно.
• Склонни са да преразгледат обясненията си и да обсъдят нови идеи в процеса на формиране на 

научни познания.
Учениците повдигат въпроси:
• Задават въпроси – устно или чрез действия.
• Използват въпроси, които ги водят до изследвания и впоследствие до допълнителни въпроси и идеи.
• Обичат да задават въпроси и разбират, че това е важна част от науката.
Учениците провеждат наблюдения:
• Наблюдават внимателно, вместо само да гледат.
• Забелязват детайли, търсят аналогични примери, откриват закономерности; намират прилики и разлики.
• Правят връзки с проверени предишни идеи.
Учениците подхождат критически към своите научни практики:
• Създават и използват критерии за оценка на собствената си работа.
• Разгласяват и се радват на силните си страни и установяват какво биха искали да подобрят.
• Разискват работата си с родители и връстници.

Ролята на 
учителя в 
обучението чрез 
проучване:

• Ролята на учителя става по-малко ангажирана с директно преподаване и повече – с моделиране, 
насочване, подпомагане и непрекъснато оценяване на ученическата дейност.

• Ролята на учителя е по-комплексна; тя включва и по-голяма отговорност за създаването и 
поддържането на условия, при които учениците да формират своето научно разбиране.

• Учителят е отговорен за създаването и поддържането на учебна среда, в която учениците да 
развиват своите идеи.

Умения, които 
учителят трябва 
да развие, за 
да подпомага 
учениците при 
изучаването на 
научните идеи:

• Модел на учителско поведение и умения. Учителите трябва:
• Да показват на децата как да използват новите средства, материали и оборудване.
• Да стимулират учениците към поемането на все по-голяма отговорност в своите проучвания.
• Да помагат на учениците да си изградят умения за водене на записки, документиране и правене на изводи.
Учителите подпомагат учебния процес. Те трябва:
• Да помагат на учениците да формулират предварителни обяснения, които подлежат на промяна в 

процеса на разбиране.
• Да запознават учениците с подходящите за темата средства, материали и оборудване.
• Да използват подходящи научни и математически термини.
Учителите използват много и различни критерии за оценка. Те трябва:
• Да преценяват това, което децата мислят и научават, и това, което ги затруднява.
• Да говорят с учениците, да задават въпроси, да правят предложения и да обменят идеи с тях.
• Да бъдат на разположение на всички деца.
• Да помагат на учениците да преминат към следващото ниво на обучение с подходящи указания и 

насърчения
Учителите помагат на учениците. Те трябва:
• Да използват въпроси с отворен отговор, които да насърчават проучването, наблюдението и мисленето.
• Внимателно да изслушват ученическите идеи, коментари и въпроси, за да помогнат на децата да 

се научат да мислят.
• Да предлагат нови неща за наблюдение и експериментиране и да насърчават по-нататъшното 

изследване и мислене.
• Да дирижират и насърчават ученическия диалог.

4   Насоки за практиката на учителите
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4   Насоки за практиката на учителите

Качественото научно образование от гледна точка на педагогиката предполага:

Че педагогът 
може да подобри 
образователния диалог 
като:

• Поставя неподправени въпроси (виж по-надолу за детайли)
• Поставя допълнителни въпроси, с които да преценява точно отговорите на учениците.
• Предизвиква учениците, като създава спорни ситуации.
• Предоставя възможности за размисъл (например: предизвиква учениците да правят 

сравнения, създава конфликтни ситуации и др.) 

Че учителят улеснява 
рефлексията чрез пет 
стъпки:

1. Пробужда стремеж за разбиране същността на природните явления.
2. Създава условия за обстойни наблюдения.
3. Създава условия за изграждане на хипотези.
4. Създава условия за аргументиране.
5. Създава условия за проверка посредством емпирично изследване.

Взема под внимание 
ученическите погрешни 
схващания по следния 
начин: 

• Предоставя на детето възможност да създава свои собствени хипотези и след това да ги доказва 
или опровергава чрез наблюдения, опити, модели и др., а също така и като ги противопоставя на 
хипотезите на останалите ученици или на информация получена от други източници.

• Конструктивизмът показва, че една концепция може да бъде поставена под въпрос от 
ученика на две нива – на познанието и на индивидуално ниво: Отначало познавателната 
система трябва да бъде оголена, като така се дестабилизира ученика, след това трябва 
новото познание да се преструктурира, като така се стабилизира индивидуалното познание.

• Използва експериментален елемент, който може да доведе до метакогнитивно мислене.
• Използва научния дебат като инструмент за изграждане на основите на научното съзнание и 

критична позиция.
• Поставя под въпрос погрешното мнение чрез изграждане на хипотези, които да могат де се 

проверяват чрез изследване.
• Разсъждава върху връзката между начина, по който науката се прави от научната общност, 

и начина, по който науката се преподава в училищата.

Обучение чрез проучване означава също и посещения на музеи и научни центрове, с цел …

Осигуряване на 
възможности на 
учениците:

• да общуват лице в лице с висококвалифициран персонал;
• да видят как „работи науката” и „как работят учените”;
• да вземат участие в забавни и приятни мероприятия;
• да участват в съдържателни и пробуждащи размисъл беседи;
• да използват различни възприятия;
• да развиват способностите си за общуване, по начин, който отговаря на техните цели и нужди;
• да се учат как да учат;
• да бъдат независими и самостоятелни учащи се;
• да свързват новото обучение с предишни опит и знания;
• да проучват, да изследват, да експериментират и да бъдат творчески настроени;
• да наблюдават, да изследват и да се запознават с реални и автентични експонати и обекти.

Осигуряване на 
възможности на 
учениците:
Подобряване на 
връзките с музейни 
работници и учени с 
цел да се да се получи 
максимален резултат от 
обучението чрез:

• организация и реорганизация на учебния процес за нуждите на учениците;
• създаване на учебна средa, където учениците да се чувстват уверени и подкрепяни;
• създаване на условия за постигане на разнообразни резултати от обучението;
• насърчаване на подходящия избор на начин на обучение;
• насочване на учениците към развиване на въпроси и идеи, които са нови или 

предизвикателни за тях
• подпомагане на учениците при затвърждаване на знанията им;
• вземане на решения за това как и кога да се изгражда опитът на учениците посредством 

актуална информация, подходящи въпроси, и учебни мероприятия;
• насърчаване както на груповото, така и на индивидуалното обучение.
• задоволяване нуждите на различните начини на учене;
• предоставяне на свобода на учениците при провеждането на изследвания и експерименти;
• постигане на чувство на успех от страна на учениците;
• отчитане на постигнатия прогрес.
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4   Guidelines for Teachers’ Practice

Inquiry Based Science Learning means also using museums and research centers in order to…

Усвояване на 
контекстуален подход

• Приемане гледната точка на учителя.
• Намаляване на „ефекта на новото”
• Укрепване на учебния процес.
• Насърчаване на съвместната дейност чрез:

• подпомагане провеждането на дискусия с връстници и възрастни;
• възпитаване на любопитство и интерес;
• осигуряване право на избор и право на контрол;
• стимулиране на когнитивната дейност и предизвикателства;
• развиване на личностния характер.

• Насърчаване на диалога, грамотността и научноизследователските умения.



5   Guidelines for teachers’ practice





5.
Общи учебни сценарии, базирани 
на обучението чрез проучване в 

рамките на проекта PATHWAY
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В настоящата глава са представени под 
формата на таблици и графики 3 примера 
на IBSE сценарии, базирани на различни 
видове проучване, а именно „Отворено”, 
„Дирижирано” и „Структурирано”, така както 
са дефинирани в частта D2.2 „Основи на 
IBSE педагогиката: Стратегии за развитие 

на проучването като част от научната 
грамотност”. Целта на това представяне 
е да може учителят по природни науки 
да проектира собствени IBSE сценарии, 
базирани на гореспоменатите видове 
проучване, като ползва възможностите на 
софтуера PATHWAY ASK-LDT.

Отворен IBSE сценарий
В този раздел е представена последователността на обучителните дейности, извършвани с 
помощта на отворен IBSE сценарий.

*5. PATHWAY IBSE Generic Scenarios

Отворен IBSE сценарий
ФАЗА 1:
ВЪПРОС – ПРОУЧВАНЕ 
НА НАУЧНО 
ОРИЕНТИРАНИ 
ВЪПРОСИ

ИЗБОР НА НАУЧНО-ОРИЕНТИРАН ВЪПРОС
Учениците поставят научно-ориентиран въпрос, който ще бъде изследван.

ФАЗА 2:
ФАКТИ – ПОДБИРАМЕ 
ФАКТИ

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ И ФАКТИ
Учениците определят и събират данни и факти. Получените факти дават възможност на 
изследването да върви напред. Учениците могат да правят собствени разсъждения, които имат 
непосредствена връзка с вече дефинирания научен въпрос.

ФАЗА 3:
АНАЛИЗ – 
АНАЛИЗИРАМЕ 
ФАКТИТЕ

ИЗБОР НА МЕТОД ЗА АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ
Учениците решават как да анализират фактите и предлагат на възможни обяснения.

ФАЗА 4:
ОБЯСНЕНИЕ – 
ФОРМУЛИРАМЕ 
ОБЯСНЕНИЯ

ИЗБОР НА СПОСОБ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ОБЯСНЕНИЯ
Учениците решават как да формулират и аргументират обясненията си, като се базират на 
фактите, така че да отговорят на поставения научно – ориентиран въпрос.

ФАЗА 5:
ВРЪЗКА – СВЪРЗВАМЕ 
ОБЯСНЕНИЯТА

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ РЕСУРСИТЕ И НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ
Учениците намират и проверяват други ресурси, като правят връзки с научното познание.

ФАЗА 6:
КОМУНИКАЦИЯ 
– ОБСЪЖДАМЕ И 
АРГУМЕНТИРАМЕ

ИЗБОР НА НАЧИН ЗА КОМУНИКАЦИЯ
Учениците избират как да комуникират, как да представят и да защитят предложените от тях 
обяснения.

ФАЗА 7:
РЕФЛЕКСИЯ – 
ПРОСЛЕДЯВАМЕ 
ПРОЦЕСА НА 
ПРОУЧВАНЕ

КОНСТРУИРАНЕ НА РЕФЛЕКСИЯ ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА ПРОУЧВАНЕ
Учениците решават по какъв начин да протече обсъждането на процеса на проучване и как той 
рефлектира на тяхното обучение.

Таблица 1: Последователност на обучителните дейности при отворен IBSE сценарий 
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5   PATHWAY IBSE Generic Scenarios
Фигура 1 Графично представяне на последователността на обучителните дейности при 

отворен IBSE сценарий
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5   PATHWAY IBSE Generic Scenarios

В този раздел е представена последователността на обучителните дейности, извършвани с 
помощта на насочен IBSE сценарий.

Таблица  2: Последователност на обучителните дейности при насочен IBSE сценарий

Насочен IBSE сценарий

ФАЗА 1:
ВЪПРОС – ПРОУЧВАНЕ 
НА НАУЧНО 
ОРИЕНТИРАНИ 
ВЪПРОСИ

ИЗБОР НА НАУЧНО-ОРИЕНТИРАН ВЪПРОС ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
Учениците избират въпрос измежду няколко научни въпроса (предложени от учителя), 
който може да бъде допълнително изследван чрез обучителни дейности.

PHASE 2:
EVIDENCE - GIVE 
PRIORITY TO 
EVIDENCE

ПОДБОР НА ФАКТИ И ДАННИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ
Учениците избират от предоставените от учителя факти и данни. Дават приоритет на 
фактите, които дават възможност за развитие на обяснения на поставения научно 
ориентиран въпрос

ФАЗА 3:
АНАЛИЗ – 
АНАЛИЗИРАМЕ 
ФАКТИТЕ

ИЗБОР НА МЕТОД ЗА АНАЛИЗ НА ФАКТИТЕ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
Учениците избират от възможните методи (предложени от учителя) за анализ на фактите и 
предлагат възможни обяснения.

ФАЗА 4:
ОБЯСНЕНИЕ – 
ФОРМУЛИРАМЕ 
ОБЯСНЕНИЯ

ИЗБОР НА СПОСОБ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ОБЯСНЕНИЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
Учениците избират измежду възможните начини (предложени от учителя) как да 
формулират и аргументират обясненията си, като се базират на фактите, така че да 
отговорят на поставения научно – ориентиран въпрос.

ФАЗА 5:
ВРЪЗКА – СВЪРЗВАМЕ 
ОБЯСНЕНИЯТА

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАСОКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ РЕСУРСИТЕ И 
НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ
Учениците, насочвани от учителя, намират и проверяват други ресурси, като правят връзки 
с научното познание.

ФАЗА 6:
КОМУНИКАЦИЯ 
– ОБСЪЖДАМЕ И 
АРГУМЕНТИРАМЕ

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАСОКИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И АРГУМЕНТАЦИЯ
На учениците се предоставят конкретни насоки от учителя как да комуникират, как да 
представят и да защитят предложените от тях обяснения.

ФАЗА 7:
РЕФЛЕКСИЯ – 
ПРОСЛЕДЯВАМЕ 
ПРОЦЕСА НА 
ПРОУЧВАНЕ

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАСОКИ ЗА СТРУКТУРИРАНЕ НА РЕФЛЕКСИЯ ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА 
ПРОУЧВАНЕ
На учениците се предоставят конкретни насоки от учителя по какъв начин да протече 
обсъждането на процеса на проучване и как той рефлектира на тяхното обучение.
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Фигура 2: Graphical Representation of the Flow of Learning Activities of a Generic Guided IBSE 
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В този раздел е представена последователността на обучителните дейности, извършвани с 
помощта на структуриран IBSE сценарий.

Таблица 3: Последователност на обучителните дейности при структуриран IBSE сценарий

Структуриран IBSE сценарий

ФАЗА 1:
ВЪПРОС – ПРОУЧВАНЕ 
НА НАУЧНО 
ОРИЕНТИРАНИ 
ВЪПРОСИ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАУЧНО-ОРИЕНТИРАНИ ВЪПРОСИ 
На учениците се предоставя научно-ориентиран въпрос, който ще бъде изследван чрез 
бъдещи обучителни дейности..

ФАЗА 2:
ФАКТИ – ПОДБИРАМЕ 
ФАКТИ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФАКТИ И ДАННИ 
На учениците се предоставят от учителя факти и данни, които дават възможност за 
развитие на обяснения на поставения научно ориентиран въпрос.

ФАЗА 3:
АНАЛИЗ – 
АНАЛИЗИРАМЕ 
ФАКТИТЕ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕТОД ЗА АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 
Учителят представя на учениците метод за анализ на фактите.

PHASE 4:
EXPLAIN - FORMULATE 
EXPLANATIONS

PROVIDE A WAY OF FORMULATING EXPLANATIONS
Students are provided by the teacher a way to formulate and evaluate explanations, so as to 
address the scientifically oriented question posed.

ФАЗА 5:
ВРЪЗКА – СВЪРЗВАМЕ 
ОБЯСНЕНИЯТА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕСУРСИ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКАТА ИМ С НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ
Учителят предоставя на учениците други ресурси, като прави връзки с научното познание.

ФАЗА 6:
КОМУНИКАЦИЯ 
– ОБСЪЖДАМЕ И 
АРГУМЕНТИРАМЕ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА КОМУНИКИРАНЕ И АРГУМЕНТИРАНЕ
Учителят обяснява на учениците как да комуникират, как да представят и да защитят 
предложените от тях обяснения.

ФАЗА 7:
РЕФЛЕКСИЯ – 
ПРОСЛЕДЯВАМЕ 
ПРОЦЕСА НА 
ПРОУЧВАНЕ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТРУКТУРИРАНА РАМКА ЗА ОСЪЩЕСТВАВАНЕ НА РЕФЛЕКСИЯ 
ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА ПРОУЧВАНЕ
На учениците се предоставя от учителя структурирана рамка за обсъждане процеса на 
проучване и как той рефлектира на тяхното обучение.
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5   PATHWAY IBSE Generic Scenarios

Фигура 3: Графично представяне на последователността на обучителните дейности при 
структуриран IBSE сценарийScenario
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В тази глава, се представят функциите на 
програмата PATHWAY ASK Learning Design 
Toolkit (PATHWAY ASK-LDT) и се дава 
подробно ръководство за проектиране 
на различните видове IBSE сценарии, 
представени в глава 2, с PATHWAY ASK-LDT.

Общо описание
PATHWAY ASK Learning Design Toolkit 
(PATHWAY ASK-LDT) е самостоятелен 
инструмент, основан на IMS Learning Design  
(http://www.imsglobal.org/learningdesign/). 
Програмата PATHWAY ASK-LDT се използва 
за проектиране на IBSE сценарии, изградени 
по предварително дефинирани общи IBSE 
сценарии, и за генериране на пакети в 
съответствие със спецификациите на IMS 

Learning Design 
(http://www.imsglobal.org/learningdesign/).
За да инсталирате програмата PATHWAY 
ASK-LDT трябва да изпълните файла с име 
PATHWAY ASK-LDT v1.0.msi. Ще се появи 
прозорец с въпрос да продължи ли процесът 
на инсталация. Вие трябва да следвате всички 
стъпки на процеса, чрез натискане на бутона 
„Next” (Фигура 4, Фигура 5 и Фигура 6). След 
приключването на инсталацията ще се появи 
следното съобщение: „The InstallShield Wizard 
has successfully installed PATHWAY ASK-LDT v 
1.0. Click Finish to exit the wizard”. Натиснете 
бутона „Finish” (Фигура 7). Логото на програмата 
PATHWAY ASK-LDT ще се появи в програмното 
меню на Windows (Фигура 8).

*6. Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

Фигура 4: Стартиране на процеса на инсталация
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6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

Фигура 5: Приемане 
на условията 
на лицензионно 
споразумение, по време 
на инсталационния 
процес 

Фигура 6: 
Инсталиране на 
програмата PATHWAY 
ASK-LDT
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6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

Фигура 7: 
Потвърждение за 
успешната инсталация

Figure 8: Стартирайте програмата от 
менюто на Windows ->
„All Programs” -> „PATHWAY Tools” -> 
„PATHWAY ASK-LDT”
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6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
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Стартирайте програмата от менюто на Windows à „All Programs” à „PATHWAY Tools” à „PATHWAY 
ASK-LDT”. При условие, че инсталацията е успешна, ще се появи началният екран на 

Основни функции
Основните функции на програмата PATHWAY 
ASK-LDT включват:
•  Създаване нов IBSE сценарий: 

Потребителят може да създава 
нов сценарий IBSE, изградени по 
предварително дефинирани общи IBSE 
сценарии: „Guided IBSE Scenario”, „Open 
IBSE Scenario” и „Structured IBSE Scenario”.

• Дефиниране на видовете обучителни 
дейности: Потребителят може да 
охарактеризира всяка учебна дейност 
на IBSE сценария, чрез използване на 
общ терминологичен речник, основан на 
„Dialog Plus Learning Activities Taxonomy” .

• Дефиниране на инструментите и услугите: 
Потребителят може да укаже възможните 
инструменти и услуги за средата, в която 
ще се изпълнят обучителните дейности на 
IBSE сценария.

• Дефиниране на ролите на участниците, 
инструментите и услугите за всяка учебна 
дейност: Потребителят може да дефинира 
както ролите на участниците във всяка 
учебна дейност на IBSE сценария, така и 
инструментите и услугите, необходими за 
изпълнението на всяка учебна дейност.

• Присвояване на образователни ресурси 
за обучителните дейности: Потребителят 
може да използва готови образователни 
ресурси (под формата на HTML 
страници, изображения, видео и др.) за 
обучителните дейности на IBSE сценария 
или да променя съществуващите.

•  Генериране на пакети, в съответствие 
със спецификациите на IMS Learning 
Design: потребителят може да запише 
IBSE сценария, като пакет от файлове 
(ZIP формат) в съответствие със 
спецификациите на IMS Learning Design.

Фигура 9: Изглед на 
страницата „About 
PATHWAY ASK-LDT”
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Процес на проектиране на IBSE сценарий с PATHWAY ASK-LDT
Този раздел представя стъпка по стъпка използването на програмата PATHWAY ASK-LDT при 
създаването на IBSE сценарий, изграден по предварително дефинирани общи IBSE сценарии.

6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

Фигура 10: Проектиране на IBSE сценарий с PATHWAY ASK-LDT
Фигура 10 изобразява процеса на 
проектиране на IBSE сценарии с използването 
на PATHWAY ASK-LDT. Този процес се състои 
от шест (6) основни стъпки:
•  Стъпка 1 - Създаване на нов IBSE 

сценарий, основан на общите IBSE 
сценарии: по време на тази стъпка 
потребителят създава нов IBSE сценарий, 
основан на предварително дефинираните 
общи IBSE сценарии.

• Стъпка 2 – Охарактеризиране на 
обучителните дейности (по избор): 
по време на тази стъпка потребителят 
охарактеризира всяка учебна дейност на 
IBSE сценария чрез използване на общ 
терминологичен речник.

•  Стъпка 3 – Дефиниране на 
инструментите и услугите (по избор): 
по време на тази стъпка, потребителят 

дефинира инструментите и услугите, 
необходими за изпълнението на 
обучителните дейности на IBSE сценария.

• Стъпка 4 - Определяне на ролите на 
участниците, инструментите и услугите 
за всяка учебна дейност: по време на 
тази стъпка потребителят определя 
ролите, инструментите и услугите на 
всяка учебна дейност на IBSE сценария.

• Стъпка 5 – Присвояване на образователни 
ресурси към обучителните дейности на 
IBSE сценария: след приключването на 
стъпки 1-4, потребителят може да присвоява 
образователни ресурси към обучителните 
дейности на новия IBSE сценарий.

• Стъпка 6 – Пакетиране на образователни 
ресурси на IBSE сценарий: в тази стъпка 
потребителят създава пакет от файлове в 
съответствие със спецификациите на IMS LD.
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Създаване на нов IBSE сценарий, основан на общите IBSE 
сценарии
Що се отнася до първата стъпка (Създаване на нов IBSE сценарий, основан на общите 
сценарии IBSE), трябва да се изпълни следната последователност:
1.  From the File Menu Bar choose “New IBSE Scenario” (see Figure 11). 

2. Задаване на заглавие на IBSE сценария (Фигура 12). 
a) Напишете заглавието на IBSE сценария в полето „Title” (Заглавие)
b) Натиснете бутона „Create” (Създай)

6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

Фигура 11: Изберете 
„New IBSE Scenario”

Фигура 12: Задайте 
заглавие на IBSE 
сценария

1

2a

2b
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3. Избиране на вида на IBSE сценарий (Фигура 13). 
a) Изберете вида на IBSE сценарий, на чиято основа ще се изгражда вашия IBSE 
 сценарий, от списъка на наличните общи IBSE сценарии
b) Натиснете бутона „Create IBSE Scenario”

6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

Фигура 13: Изберете 
вида на IBSE сценария

Фигура 14: 
Редактиране на IBSE 
сценария спрямо 
избора на потребителя

3a

4a 4b 4c

3
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6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

4. След създаването на IBSE сценария, 
ще се появи следният екран (Фигура 
14), предлагащ различни опции на 
потребителите за редактиране на своите 
IBSE сценарии. 
a) охарактеризиране на обучителните 
 дейности (по избор)
b) дефиниране на инструментите и 
 услугите (по избор)
c) дефиниране на ролите на 
 участниците, инструментите и 
 услугите за всяка учебна дейност на 
 IBSE сценария
d) присвояване на образователни 
 ресурси за обучителните дейности на 
 IBSE сценария

Охарактеризиране на 
обучителните дейности
Втората стъпка (охарактеризиране на 
обучителните дейности) е по избор и може да 
се осъществи по следния начин (Фигура 15):
1. Изберете страницата „Learning Activity 

Types” (Видове обучителни дейности).
2. Охарактеризирайте всяка обучителна 

дейност на IBSE сценария, като дефинирате:
a) Вид на учебната дейност (Type): 

Видът описва същността на учебната 
дейност, която води до постигане на 
желаните резултати от обучението18. 
Видовете обучителни дейности се 
класифицират в шест (6) области: 
(1) Асимилативни (Assimilative), (2) 
Обработка на информация (Information 
Handling), (3) Адаптивни (Adaptive), 
(4) Комуникативни (Communicative), 
(5) Продуктивни (Productive) and (6) 
Емпирични (Experiential) .

b) Методика на обучителната дейност 
(Technique): Методиката на 
преподаване всъщност е начинът, 
по който се извършва обучителната 
дейност. В програмата са заложени 
повече от тридесет техники на 
преподаване, с цел по-подходящото 
прилагане на учебните дейности в 
различния контекст21.

c) Среда на общуване на обучителната 
дейност (Interaction Type): Средата 
на общуване определя вида на 
взаимодействията между участниците 
в обучителната дейност.

d) Форма на общуване на обучителната 
дейност (Interaction Medium): Формата 
на общуване дефинира възможните 
начини, по които се осъществява 
контактът между участниците в 
обучителната дейност16.

e) Синхронизация на общуване на 
обучителната дейност (Interaction 
Timing): Синхронизацията на 
общуване дефинира как се извършва 
общуването между участниците в 
обучителната дейност16. Може да 
бъде синхронно и асинхронно.

f) Образователни ресурси към 
обучителната дейност (Educational 
Resources): Отнасят се до всеки 
цифров образователен материал, който 
може да се използва с цел подпомагане 
на обучителната дейност16. 

3. Изберете един от видовете обучителни 
дейности с помощта на бутоните със 
стрелки. 



63

6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

Дефиниране на инструменти 
и услуги
Третата стъпка (Дефиниране на инструменти 
и услуги) е по избор и може да се осъществи 
по следния начин (Фигура 16): 
1. Изберете страницата „Tools/Services” 

(Инструменти/Услуги).
2. Дефинирайте за какво ще се използват 

тези инструменти и услуги (Learning 
Activities’ Environments), като изберете 
някоя от предварително зададените 
възможности.

3. Дефинирайте вида на инструментите 
и услугите (Environments’ Tools and 
Services), като извършите следното:

a) Въведете име за инструментите и 

 услугите или изберете от 

 съществуващите

b) Натиснете бутона „ „ (Потвърди)

c) Натиснете бутона „+” (Добави), за да 

 добавите повече инструменти/услуги

d) Натиснете бутона „-”(Изтрий), за да 

 изтриете даден инструмент/услуга

e) Придвижвайте се с помощта на 

бутоните със стрелки

4. Запишете промените, като натиснете 

бутона „Save and Go to the Next Step”, и 

продължете процеса.

1

2b

2a

2c

2d

2e

2f

3

4

Фигура15: Изберете обучителна дейност, охарактеризирайте я и запишете промените 

2
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1

3a

3c 3 3b3e

4

Фигура 16: 
Дефиниране на 
инструментите и 
услугите на IBSE 
сценарий

Дефиниране на ролите на 
участниците, инструментите 
и услугите за всяка 
обучителна дейност
Четвъртата стъпка (Дефиниране на ролите на 
участниците, инструментите и услугите за всяка 
обучителна дейност) е задължителна и може да 
се осъществи по следния начин (Фигура 17):
1. Изберете страницата „IBSE Scenario Flow”.
2. Изберете обучителна дейност от графиката 

и дефинирайте съответните роли и 
инструменти/услуги, които ще се използват. 
Това действие трябва да се повтори седем 
(7) пъти, какъвто е броят на обучителните 
дейности на един IBSE сценарий..

3. Дефинирайте име на дейността, като 
напишете някакъв текст или като 
запазите предварително дефинираното 
заглавие в полето „Activity Title”. 

4. Изберете раздела „Roles” и дефинирайте 

ролите на участниците във всяка 
обучителна дейност, като изберете един 
или повече от предварително зададените.  

5. Изберете раздела „Tools/Services” и 
дефинирайте инструментите и услугите за 
всяка обучителна дейност, като изберете един 
или повече от предварително зададените.

6. Изберете раздела „Complete” и задайте (ако 
желаете) продължителността на дейността.

7. Запишете на IBSE сценария, като натиснете 
бутона „Save IBSE Scenario”. (Ако сценарият 
е записан, този бутон няма да е активен.)

8. Отидете на процес пакетиране, като 
натиснете бутона „Package Resources”. 

Забележка: Уверете се, че сте записали IBSE 
сценария (стъпка 7 на Фигура 17) и тогава 
отидете на процес пакетиране (стъпка 8 на 
Фигура 17). В противен случай ZIP файлът, който 
се създава в процеса на пакетиране, не може 
да бъде разглеждан с плейърите, изградени в 
съответствие с IMS Learning Design specifications. 

3

2
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Фигура 17: Дефиниране на ролите на участниците, инструментите и услугите за 
всяка обучителна дейност на IBSE сценарий

2

1

3
4 5 6
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Присвояване на 
образователни ресурси към 
обучителните дейности на 
IBSE сценарий
Петата стъпка (Присвояване на образователни 
ресурси към обучителните дейности на IBSE 
сценария) е задължителна. За всяка една 
активност направете следното (Фигура 18):
1. Изберете страницата „IBSE Scenario’s 

Resources Packager”.

2. Изберете една обучителна дейност от 
списъка на наличните обучителни дейности.

3. Отворете файловия мениджър и с 
помощта на функцията Drag & Drop 
(Влачи и Пусни) свържете желаните 
образователни ресурси с избраната 
обучителна дейност. .

4. От списъка на образователните ресурси 
чрез падащото меню „Primary Resource” 
изберете основен ресурс за всяка 
обучителна дейност.

Ι .The filenames of the Educational Resources associated with a Learning Activity should include only Latin 
 Characters (a-z, A-Z) and numbers (0-9).
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Фигура 18: Присвояване на образователни ресурси към обучителните дейности на IBSE 

1

2 3
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В случай, че потребителят иска да свърже 
папка, която съдържа определени файлове, 
с обучителна дейност, т.е. папка, съдържаща 
файлове на една интернет-страница, следвайте 
стъпките по-долу (Фигура 19 и Фигура 20):
1.  Изберете страницата „IBSE Scenario’s 

Resources Packager”.
2.  Изберете една учебна дейност от списъка на 

наличните обучителни дейности.

3.  Натиснете бутона „Create new Folder” (Създай 
нова папка).

4.  Задайте име на папката.
5.  Натиснете бутона „Create”.
6.  Отворете файловия мениджър и с помощта 

на функцията Drag & Drop (Влачи и Пусни) 
свържете желаните образователни ресурси с 
избраната обучителна дейност.

ΙΙ. The filenames of the Educational Resources associated with a Learning Activity should include only 
Latin 

6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

Фигура 19: Създаване на папка за образователни ресурси

2

3

1

4

5
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6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

Фигура 20: Записване на образователни ресурси в папка 

6

Забележка: В случай, че функцията Drag & 
Drop (Влачи и Пусни) не работи (обикновено 
при Windows Vista или Windows 7) следвайте 
насоките, дадени в Приложение 1. 

Пакетиране на 
образователни ресурси на 
IBSE сценарий 
След като зададете образователни ресурси на 
всички обучителни дейности на IBSE сценария 
(Фигура 18), процесът на пакетиране според 

изискванията на IMS Learning Design може да 
се осъществи, като следвате стъпките по-долу 
(Фигура 21):σ
1.  Натиснете бутона „Create Content 

Package” (Създай пакет със съдържание).
2.  Въведете името на zip-файла, където 

пакетът ще бъде записан.
3.  Запишете пакета в желаната папка.



69

6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

Фигура 21: Запис на IMS Learning Design пакет

2

1

3
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4. При условие, че създаването на пакета е завършило успешно, ще се появи следното 
съобщение: „Content Package created successfully!” (Пакетът със съдържание е успешно 
създаден!) (Фигура 22).

Отваряне на записан IBSE 
сценарий 
IBSE сценариите, които потребителят 
създава с помощта на програмата PATHWAY 
ASK-LDT, се записват и могат да бъдат 
отворени по следния начин:

1. От менюто „File” изберете „Open IBSE 
Scenario” (Фигура 23).

2. Изберете IBSE сценария, който искате 
да отворите, от списъка на наличните 
сценарии (Фигура 24).

3. Натиснете бутона „Open IBSE Scenario”, 
намиращ се долу вдясно.

6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

4

Фигура 22: Успешно създаване на IMS Learning Design пакет
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6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

Фигура 23: Изберете „Open IBSE Scenario” от менюто „File

Фигура 24: Изберете IBSE сценария, който искате да отворите

1

2

3
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6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

Пренасяне на IBSE сценарий  
Функцията „Пренасяне на IBSE сценарий” 
(“Import IBSE Scenario”) позволява пренасяне 
на IBSE сценарий от един на друг компютър.  
1. Потребителят може да избере от папката 

„C:\Program Files\PATHWAY Tools\PATHWAY 
ASK-LDT\Projects” желания IBSE сценарий, 
който представлява файл с разширение 
*.uol (Фигура 25). Този файл трябва да 
бъдат прехвърлен на другия компютър 
и задължително копиран на друго място 
(например в папка Pathway Projects, 
намираща се на работния плот), за да се 
извърши процесът на пренасяне. 

2. От менюто „File” „Import IBSE Scenario” 
(Фигура 26).

3. Изберете IBSE сценария, който искате да 
пренесете (Фигура 27).

4. Натиснете бутона „Open”.
5. При условие, че процесът на пренасяне на 

IBSE сценария е завършил успешно, ще се 
появи следното съобщение: „The Scenario 
imported successfully!!” (Фигура 28).

Забележка: В случай, че файловете в папката 
„C:\Program Files\PATHWAY Tools\PATHWAY 
ASK-LDT\Projects” не се появяват (обикновено 
при Windows Vista или Windows 7) следвайте 
насоките, дадени в Приложение 1.

Фигура 25: Изберете IBSE сценария, който искате да пренесете 

1
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6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

Фигура 26: SИзберете „Import IBSE Scenario” от менюто „File”

Фигура 27: Изберете IBSE сценария, който искате да пренесете

2

3
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6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)

Разглеждане на IBSE сценарий 
с Learning Design Player 
 Разработеният IBSE сценарий (Фигура 21) може 
да бъде разгледан с помощта на Learning Design 
Player, програма изградена в съответствие със 
спецификациите IMS Learning Design. Програмата 
Reload Learning Design Player   е едно такова 
средство. За да се разгледа един IBSE сценарий, 
който е създаден с програмата PATHWAY ASK-
LDT с Reload Learning Design Player, трябва да 
направите следното:

1.  Инсталирайте и стартирайте Reload 
Learning Design Player. 

2. От менюто „File” натиснете „Import” и 
изберете zip-файла, създаден чрез 
програмата PATHWAY ASK-LDT.

3. От „Course Manager View” изберете 
подходящата роля, натиснете с десния 
бутон на мишката и изберете „Play”.

4. Придвижете се измежду обучителните 
дейности на IBSE сценария с помощта на 
мишката и разгледайте образователното 
съдържание.

Фигура  28: Потвърждение за успешното пренасяне

5

3. http://www.reload.ac.uk 
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6   Функции на програмата PATHWAY ASK 
Learning Design Toolkit (PATHWAY ASK-LDT)  

Фигура 29: Разглеждане на IBSE сценарий с „Reload Learning Design Player”
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В тази глава са описани два (2) примера 
на IBSE сценарии, създадени посредством 
програмата PATHWAY ASK-LDT. Заглавието 
на първия IBSE сценарий е „Звук и светлина 
– механични и електромагнитни вълни”, а 
на втория – „Електромагнитен спектър”. 
Образователните ресурси за прилагане на 
двата IBSE сценария са взети от портала 
OpenScienceResources  (http://www.osrportal.eu/).

IBSE сценарий: Звук и 
светлина – механични и 
електромагнитни вълни  
Пример за насочен IBSE сценарий, създаден 
чрез PATHWAY ASK-LDT, е описан по-долу 
с помощта на скрийншотове от програмата 
PATHWAY ASK-LDT. Заглавието на този IBSE 
сценарий е „Звук и светлина – механични и 
електромагнитни вълни”.  

*7. Показателни примери за 
проектиране на IBSE сценарии

Звук и светлина - механични и електромагнитни вълни 

ФАЗА  1:
ВЪПРОС – ПРОУЧВАНЕ 
НА НАУЧНО 
ОРИЕНТИРАНИ 
ВЪПРОСИ

ИЗБОР НА НАУЧНО-ОРИЕНТИРАН ВЪПРОС ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
Учениците избират научно-ориентиран въпрос измежду предложените от учителя:
„Какви видове вълни съществуват?”
„Как се разпространяват вълните?”
„В каква среда се разпространяват вълните?”

ФАЗА  2:
ФАКТИ – ПОДБИРАМЕ 
ФАКТИ

ПОДБОР НА ФАКТИ И ДАННИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ
Учениците избират от предоставените от учителя факти и данни. Дават приоритет на фактите, 
които дават възможност за развитие на обяснения на поставения научно ориентиран въпрос.

ФАЗА  3:
АНАЛИЗ – АНАЛИЗИРАМЕ 
ФАКТИТЕ

ИЗБОР НА МЕТОД ЗА АНАЛИЗ НА ФАКТИТЕ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
Учениците избират от възможните методи (предложени от учителя) за анализ на фактите, 
за да обяснят научните термини, с които са се сблъскали при изпълнението на предходната 
задача.

ФАЗА  4:
ОБЯСНЕНИЕ – 
ФОРМУЛИРАМЕ 
ОБЯСНЕНИЯ

ИЗБОР НА СПОСОБ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ОБЯСНЕНИЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
Учениците избират софтуер измежду предложените от учителя, за да формулират и 
аргументират обясненията си, като се базират на фактите, така че да отговорят на 
поставения научно – ориентиран въпрос.

ФАЗА  5:
ВРЪЗКА – СВЪРЗВАМЕ 
ОБЯСНЕНИЯТА

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАСОКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ РЕСУРСИТЕ И 
НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ
Учениците, насочвани от учителя, намират и проверяват други ресурси, като правят връзки 
с научното познание.

ФАЗА  6:
КОМУНИКАЦИЯ 
– ОБСЪЖДАМЕ И 
АРГУМЕНТИРАМЕ

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАСОКИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И АРГУМЕНТАЦИЯ
На учениците се предоставят конкретни насоки от учителя как да комуникират, как да 
представят и как да защитят своите гледни точки по темата.

ФАЗА  7:
РЕФЛЕКСИЯ – 
ПРОСЛЕДЯВАМЕ 
ПРОЦЕСА НА 
ПРОУЧВАНЕ

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАСОКИ ЗА СТРУКТУРИРАНЕ НА РЕФЛЕКСИЯ ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА 
ПРОУЧВАНЕ
На учениците се предоставят конкретни насоки от учителя по какъв начин да протече 
обсъждането на процеса на проучване и как той рефлектира на тяхното обучение.

Таблица 4: Последователност от обучителни дейности за IBSE сценария „Звук и светлина - 
механични и електромагнитни вълни”
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7   Показателни примери за 
проектиране на IBSE сценарии

1. От менюто „File” изберете „New IBSE Scenario” (Нов IBSE сценарий) (Фигура 30).
2. Задаване на заглавие на IBSE сценария (Фигура 31).

a) Напишете заглавието на IBSE сценария „Звук и светлина – механични и 
електромагнитни вълни” в полето „Title” (Заглавие)

b) Натиснете бутона „Create” (Създай)

Фигура 30: Изберете “New IBSE Scenario”

1
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7   Показателни примери за 
проектиране на IBSE сценарии

Фигура 31: Задайте заглавие на IBSE сценария

2a

2b
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7   Показателни примери за 
проектиране на IBSE сценарии

3. Избиране на вида на IBSE сценарий (Фигура 32).
a) Изберете „Guided IBSE Template” („Дирижиран”), от списъка с възможни видове IBSE сценарии
b) Натиснете бутона „Create IBSE Scenario”

За всички обучителни дейности на IBSE 
сценария повторете следните стъпки 
(ФигураФигура 33).   
1.  Охарактеризирайте всяка обучителна 

дейност на IBSE сценария, като 
дефинирате:
a) Вид на обучителната дейност (Type), 

т.е. Обработка на информация: Анализ 
(Information Handling: Analysing)

b) Методика на обучителната дейност 
(Technique), т.е. Обработка на 
информация: Определение 

(Information Handling: Defining)
c) Среда на общуване на обучителната 

дейност (Interaction Type): т.е. В клас 
(Class Based)

d) Форма на общуване на обучителната 
дейност (Interaction Medium): т.е. Лице 
в лице (Face to face)

e) Синхронизация на общуване на 
обучителната дейност (Interaction 
Timing), т.е. Синхронно (Synchronous)

f) Образователни ресурси към обучителната 
дейност, т.е. Фигура (Figure)

Фигура 32: Изберете „Guided IBSE Template”

3a

3b
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2. Натиснете бутона със стрелката, за да 
отидете на следващата обучителна дейност. 

След като повторите тези стъпки за всички 
обучителни дейности на IBSE сценария:

3. Натиснете бутона „Save and Go to the Next 
Step” и продължете процеса. 

7   Показателни примери за 
проектиране на IBSE сценарии

Фигура 33: Охарактеризирайте обучителните дейности за сценария „Звук и светлина - 
механични и електромагнитни вълни”

1
1a

1b

1c

1d

1e

1f

2

3
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7   Показателни примери за 
проектиране на IBSE сценарии

Изберете страницата „Tools/Services” 
(Инструменти/Услуги) и дефинирайте за какво ще 
се използват тези инструменти и услуги (Learning 
Activities’ Environments) и вида на инструментите 
и услугите (Environments’ Tools and Services) , като 
извършите следното (Фигура 34).   
1. Дефинирайте за какво ще се използват 

тези инструменти и услуги (Learning 
Activities’ Environments) т.е. Информация 
и учебни ресурси (Information and Learning 
Resources).

2.  Дефинирайте вида на инструментите и 
услугите (Environments’ Tools and Services), 
като извършите следното:
a) Въведете името на Инструмента/

Услугата (Tool/Service), т.е. Проектор 
(Projector)

b) Натиснете бутона „Accept” (Приеми)
3. Запишете промените, като натиснете 

бутона „Save and Go to the Next Step”, и 
продължете процеса.

Фигура 34: Дефиниране на инструментите и услугите за сценария „Звук и светлина – механични и 
електромагнитни вълни”

1

2

2a

2b

3
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7   Показателни примери за 
проектиране на IBSE сценарии

За всички обучителни дейности на IBSE сценария 
повторете следните стъпки (Фигура 35):
1.  Изберете „Learning Activity” от списъка с 

възможните обучителни дейности.
2. Отворете файловия мениджър и с 

помощта на функцията Drag & Drop 
(Влачи и Пусни) свържете желаните 
образователни ресурси с избраната 
обучителна дейност.

3. От списъка на образователните ресурси чрез 
падащото меню „Primary Resource” изберете 
основен ресурс за всяка обучителна дейност.

След като повторите тези стъпки за всички 
обучителни дейности:
4.  Натиснете бутона „Create Content 

Package” (Създай пакет със съдържание) 
(Фигура 35).

Фигура 35: Присвояване на образователни ресурси към обучителните дейности за 
сценария „Звук и светлина – механични и електромагнитни вълни”

1
2

3

4
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7   Показателни примери за 
проектиране на IBSE сценарии

На Фигура 36, Фигура 37 и Фигура 38 с помощта на плейъра „Reload Learning Design Player” е 
показан IBSE сценарият „Звук и светлина – механични и електромагнитни вълни”.

Фигура 36: Насочен 
IBSE сценарий „Звук и 
светлина – механични и 
електромагнитни вълни”

Фигура 37: Избор на 
видео от предоставените 
данни, с цел да се 
отговори на зададените 
научно-ориентирани 
въпроси
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7   Показателни примери за 
проектиране на IBSE сценарии

Фигура 38: Избор на 
софтуер, с цел да се 
формулират обяснения 
на зададените научно 
ориентирани въпроси
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7   Показателни примери за 
проектиране на IBSE сценарии

IBSE сценарий: Електромагнитен спектър
Пример за структуриран IBSE сценарий, създаден чрез PATHWAY ASK-LDT е описан по-долу, 
с помощта на скрийншотове от програмата PATHWAY ASK-LDT. Заглавието на този IBSE 
сценарий е „Електромагнитен спектър”.

 The Electromagnetic Spectrum 

ФАЗА 1:
ВЪПРОС – ПРОУЧВАНЕ 
НА НАУЧНО 
ОРИЕНТИРАНИ 
ВЪПРОСИ 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАУЧНО-ОРИЕНТИРАНИ ВЪПРОСИ
На учениците се предоставя научно-ориентиран въпрос като:
„Има ли в природата неща, невидими за нашите очи?”
„Защо не можем да видим всичко около нас?”
„Има ли начин да се визуализира всичко, което е невидимо за очите ни?”

ФАЗА 2:
ФАКТИ – ПОДБИРАМЕ 
ФАКТИ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФАКТИ И ДАННИ
На учениците се предоставят от учителя факти и данни, които дават възможност за 
развитие на обяснения на поставения научно ориентиран въпрос.

ФАЗА 3:
АНАЛИЗ – 
АНАЛИЗИРАМЕ 
ФАКТИТЕ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕТОД ЗА АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ
Учителят представя на учениците метод за анализ на фактите, за да обяснят научните 
термини, с които са се сблъскали при изпълнението на предходната задача.

ФАЗА 4:
ОБЯСНЕНИЕ – 
ФОРМУЛИРАМЕ 
ОБЯСНЕНИЯ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОСОБ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ОБЯСНЕНИЯ
Учителят предоставя на учениците примери и допълнителна информация за формулиране и 
аргументиране на обясненията им, така че да отговорят на поставения научно-ориентиран въпрос.

ФАЗА 5:
ВРЪЗКА – СВЪРЗВАМЕ 
ОБЯСНЕНИЯТА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕСУРСИ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКАТА ИМ С НАУЧНОТО 
ПОЗНАНИЕ
Учителят предоставя на учениците други ресурси, като прави връзки с научното познание.

ФАЗА 6:
КОМУНИКАЦИЯ 
– ОБСЪЖДАМЕ И 
АРГУМЕНТИРАМЕ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА КОМУНИКИРАНЕ И АРГУМЕНТИРАНЕ
Учителят обяснява на учениците как да комуникират, как да представят и как да защитят 
своите гледни точки по темата.

ФАЗА 7:
РЕФЛЕКСИЯ – 
ПРОСЛЕДЯВАМЕ 
ПРОЦЕСА НА 
ПРОУЧВАНЕ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТРУКТУРИРАНА РАМКА ЗА ОСЪЩЕСТВАВАНЕ НА РЕФЛЕКСИЯ 
ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА ПРОУЧВАНЕ
На учениците се предоставя от учителя структурирана рамка за обсъждане процеса на 
проучване и как той рефлектира на тяхното обучение.

Таблица 5: Последователност от обучителни дейности за IBSE сценария „Електромагнитен спектър”
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7   Показателни примери за 
проектиране на IBSE сценарии

1. От менюто „File” изберете „New IBSE Scenario” (Нов IBSE сценарий) (Фигура 39).

Фигура 39: 
Изберете „New 
IBSE Scenario”

Фигура 40: 
Задайте 
заглавие на 
IBSE сценария

1

2a

2b
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проектиране на IBSE сценарии

2. Задаване на заглавие на IBSE сценария 
(Фигура 40).
a) Напишете заглавието на IBSE 

сценария „Електромагнитен спектър” 
в полето „Title” (Заглавие)

b) Натиснете бутона „Create” (Създай)

3. Избиране на вида на IBSE сценарий (Фигура 41).
a) Изберете „Structured IBSE Template” 

(„Структуриран”), от списъка с 
възможни видове IBSE сценарии

b) Натиснете бутона „Create IBSE 
Scenario”

За всички обучителни дейности на IBSE сценария 
повторете следните стъпки (Фигура 42).  
1. Охарактеризирайте всяка обучителна 

дейност на IBSE сценария, като дефинирате:
a) Вид на обучителната дейност (Type), т.е. 

Обработка на информация: Събиране 
(Information Handling: Gathering)

b) Методика на обучителната дейност 
(Technique), т.е. Обработка на 
информация: Търсене в интернет 
(Information Handling: Web Search)  

c) Среда на общуване на обучителната 
дейност (Interaction Type): т.е. В клас 
(Class Based)  

Фигура 41: Изберете „Structured IBSE Template”

3b

3a
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проектиране на IBSE сценарии

d) Форма на общуване на обучителната 
дейност (Interaction Medium): т.е. 
Онлайн (Online)  

e) Синхронизация на общуване на 
обучителната дейност (Interaction 
Timing), т.е. Синхронно (Synchronous)

f) Образователни ресурси към обучителната 

дейност, т.е. Фигура (Figure)   
2. Натиснете бутона със стрелката, за да 

отидете на следващата обучителна дейност. 
След като повторите тези стъпки за всички 
обучителни дейности на IBSE сценария:

3. Натиснете бутона „Save and Go to the 
Next Step” и продължете процеса.

Фигура 42: Охарактеризирайте обучителните дейности за сценария „Електромагнитен спектър”

3

2

1

1f

1e

1d

1c

1b

1a
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проектиране на IBSE сценарии

Изберете страницата „Tools/Services” 
(Инструменти/Услуги) и дефинирайте за какво ще 
се използват тези инструменти и услуги (Learning 
Activities’ Environments) и вида на инструментите 
и услугите (Environments’ Tools and Services) , като 
извършите следното (Фигура 43).   
1. Дефинирайте за какво ще се използват 

тези инструменти и услуги (Learning 
Activities’ Environments) т.е. Информация 
и учебни ресурси (Information and Learning 
Resources).

2. Дефинирайте вида на инструментите и 
услугите (Environments’ Tools and Services), 
като извършите следното:
a) Въведете името на Инструмента/

Услугата (Tool/Service), т.е. Проектор 
(Projector)

b) Натиснете бутона „Accept” (Приеми)
3. Запишете промените, като натиснете 

бутона „Save and Go to the Next Step”, и 
продължете процеса.

Фигура 43: Дефинирайте Tools and Services за сценария „Електромагнитен спектър

1

2

2a

2b

3
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проектиране на IBSE сценарии

За всички обучителни дейности на IBSE сценария 
повторете следните стъпки (Фигура 44):
1. Изберете „Learning Activity” от списъка с 

възможните обучителни дейности.
2. Отворете файловия мениджър и с 

помощта на функцията Drag & Drop 
(Влачи и Пусни) свържете желаните 

образователни ресурси с избраната 
обучителна дейност.

След като повторите тези стъпки за всички 
обучителни дейности:
4. Натиснете бутона „Create Content 

Package” (Създай пакет със съдържание) 
(Фигура 44).

Фигура 44: Присвояване на образователни ресурси към обучителните дейности 
на сценария „Електромагнитен спектър”

1 2

4
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На Фигури 45 – 48 с помощта на плейъра „Reload Learning Design Player” е показан IBSE 
сценарият „Електромагнитен спектър”.

7   Показателни примери за 
проектиране на IBSE сценарии

Фигура 45: 
Структуриран 
IBSE сценарий 
„Електромагнитен 
спектър”

Фигура 46: 
Събиране на факти и 
данни за отговор на 
зададените от учителя, 
научно-ориентирани 
въпроси
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проектиране на IBSE сценарии

Фигура 47: Анализ на 
понятията, срещащи се 
по време на предходната 
задача

Фигура 48: Осигуряване 
на повече ресурси и 
разкриване на връзката 
им с научното познание
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Приложение 1: Упътване за 
инсталиране на PATHWAY ASK-
LDT в операционна система 
Windows Vista и Windows 7
Инсталирането на софтуера PATHWAY ASK-
LDT изисква от потребителя администраторски 

права. След инсталацията програмата може да се 
изпълнява и от потребители без администраторски 
права, ако се изпълни следното:
1. В папката C:\Program Files\PATHWAY Tools\

PATHWAY ASK-LDT, натиснете с десния 
бутон на мишката върху изпълнимия 
файл PATHWAY ASK-LDT.exe и изберете 
Properties (Свойства) (Фигура 49).

*8. Приложения

Фигура 49: Изберете Properties (Свойства) на файла PATHWAY ASK-LDT.exe
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2. След това отидете на страницата „Compatibility” (Съвместимост), изберете опцията „Run this 
program as an administrator” (Стартирай тази програма като администратор) и потвърдете с бутона 
„OK”. След тази промяна можете да стартирате програмата PATHWAY ASK-LDT (Фигура 50).

В случай на проблеми при работа на програмата PATHWAY ASK-LDT , потребителят трябва да 
промени настройките за управление на потребителските акаунти, следвайки стъпките:
1. Изберете от менюто на Windows „Control Panel” (Контролен панел) (Фигура 51).
2. Изберете Action Center (Работен център) от опциите на Control Panel (Контролен панел) 

(Фигура 52).
3. Изберете от менюто вляво Change User Account Control Settings (Промяна на настройките 

за управление на потребителските акаунти).
4. Изберете най-ниското ниво Never notify (Никога не уведомявай) и потвърдете с бутона OK.
5. Рестартирайте компютъра, за да обновите промените.

Фигура 50: 
Променете 
привилегиите на 
файла PATHWAY 
ASK-LDT.exe

2
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Фигура 51: 
Изберете Control 
Panel (Контролен 
панел) от менюто 
на Windows

Фигура 52: 
Промяна на 

настройките за 
управление на 

потребителските 
акаунти

3

4

2
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Приложение 2: Технически 
изисквания на програмата 
PATHWAY ASK-LDT
Софтуерът PATHWAY ASK-LDT е разработен 
на базата на Borland Delphi и може да се 
стартира под Microsoft Windows 98/Me/
NT/2000/XP/2003/Vista/ и Windows 7. 

Минималните изисквания към компютърната система 
за работа на програмата PATHWAY ASK-LDT са:
•  Процесор: 400 MHz Intel Pentium Celeron 

или AMD Duron
• Памет RAM: 64 MB

•  Външни устройства: клавиатура, мишка
• Твърд диск: 25 MB за инсталация и 

допълнително място за потребителски файлове
•  Цветове на монитора: True Color (32 bit)

Препоръчителни изисквания за работа на 
програмата PATHWAY ASK-LDT:
• Процесор: 800 MHz Intel Pentium ΙΙΙ или AMD Athlon
• Памет RAM: 128 MB
•  Външни устройства: клавиатура, мишка
• Твърд диск: 25 MB за инсталация и 

допълнително място за потребителски файлове
• Цветове на монитора: True Color (32 bit)

Приложение 3: Описание на учебните дейности

Речник на учебните дейности
ВИД ИМЕ ОПИСАНИЕ

ASSIMILATIVE/
АСИМИЛАТИВНИ

Listening/Слушане Процес на възприемане на информация чрез слушане

Reading/Четене Процес на възприемане на информация чрез четене

Viewing/Гледане Процес за възприемане на информация чрез гледане 

INFORMATION 
HANDLING

Analysing/Анализ Изследване на нещо, методично и в детайли, обикновено с цел да се 
обясни и интерпретира

Classifying/
Класифициране

Подреждане по вид в съответствие с общи качества или 
характеристики

Gathering/Събиране Събиране на информация от различни източници

Manipulating/
Обработка

Обработка или манипулация, използвайки различни средства, 
механизми, информация по подходящ начин

Ordering/
Подреждане

Подреждане на обекти/данни, свързани по определени правила, 
модели или методи

Selecting/Селектиране Подбор на най-точната или най-подходяща информация

ADAPTIVE
Modelling/Моделиране Съставяне на модели с цел, една реална система да бъде обяснена и разбрана

Simulation/Симулиране Симулиране поведението на една реална система с помощта на модели

COMMUNICATIVE/ 
КОМУНИКАТИВНИ

Critiquing/
Критика

Подробен анализ и оценка на теми от литературата, философията 
или политическата теория

Debating/
Дебатиране

Публично обсъждане на конкретен въпрос, в който се излагат 
противоположни аргументи и обикновено завършва с гласуване

Discussing/Обсъждане Обсъждане по време на урока

Presenting/
Представяне

Въвеждане с обяснение и представяне на нов продукт, идея, част от 
работата и др.

Таблица 1: Речник на учебните дейности (Falconer et al, 2006)
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Речник на учебните дейности
ВИД ИМЕ ОПИСАНИЕ

PRODUCTIVE/ 
ПРОДУКТИВНИ

Composing/Съчиняване Написване или създаване на произведение на изкуството 

Creating/Творчество Създаване на нови материални и духовни ценности

Drawing/Чертане Правене на скица или диаграма, чрез линии и знаци върху хартия с 
молив, писалка и др.

Producing/Производство Да произведем нещо или да накараме нещо да се случи

Re-mixing/Ремиксиране Създаване на различни версии (ремикс) на нещо (напр. на песен)

Synthesising/
Синтезиране Сглобяване на много неща в едно цяло

Writing/Писане Съставяне на текст за отпечатване или публикуване

EXPERIENTIAL

Applying/Прилагане Въвеждане в действие

Experiencing/
Преживяване Да преживееш неочаквано събитие или ситуация

Exploring/Изследване Проверка или оценяване на дадена възможност

Investigating/
Проучване

Провеждане на систематично изследване, за да се открият и проучат 
фактите за събитие, твърдение и др., така че да се установи истината

Mimicking/Имитация Подражаване на някого или нещо

Performing/Изпълнение Извършване или изпълнение на действие, задача, работа и др.

Practicing/Практика Извършване на дейност или упражнение многократно и редовно с 
цел придобиване на навици

Речник на методиките, прилагани по време на учебните дейности
Вид Име Описание

ASSIMILATIVE/ 
АСИМИЛАТИВНИ

Scanning/ Сканиране Скоростен прочит, за да се получи конкретна информация

Skim Reading/ Четене 
отгоре, отгоре

Бързо прочитане за определяне на основните идеи, преди да се 
вземе решение за цялостен прочит

INFORMATION 
HANDLING/ 
ОБРАБОТКА НА 
ИНФОРМАЦИЯ

Brainstorming/ 
Мозъчна атака Отворена динамична дискусия по дадена тема

Buzz Words/ 
Високопарни термини

Списък от специфични термини, често използвани, за да се направи 
впечатление пред дилетанти

Concept Mapping/
Карта на концепциите

Представяне и споделяне на информация под формата на уеб-
диаграми, които изразяват връзки между различни твърдения

Crosswords/ 
Кръстословици

Игра от думи, представляваща мрежа от квадрати, в която думите, пресичащи се 
вертикално и хоризонтално се попълват спрямо дадени указания

Defining/ Определение Описва значението на понятие, термин или проблем

Mind maps/ Мисловни 
карти

Представяне и споделяне на информация под формата на уеб 
диаграма

Web Search/ Търсене 
в интернет Търсене в интернет (World Wide Web) за информация по дадена тема

Таблица 2: Речник на методиките, прилагани по време на учебните дейности (Falconer et al, 2006)
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Формулира се въпрос, на който трябва всички да отговорят кратко
Вид Име Описание

ADAPTIVE/ 
АДАПТИВНИ Modelling/ Моделиране Съставяне на модели за обяснение на резултати от наблюдения

COMMUNICATIVE/ 
КОМУНИКАТИВНИ

Articulate Reasoning/ 
Устно умозаключение Учениците устно обясняват разсъжденията си

Arguing/ Спор Провеждане на устен диспут

Coaching/Инструктаж Учителят инструктира учениците

Debate/ Дебат Структурирана дискусия на противоположни гледни точки

Discussion/ Дискусия Действието или процесът на разговор за вземане на решение или за 
обмяна на идеи

Fishbowl/ Аквариум
Дискусия на определена тема от ограничен кръг от ученици, докато 
останалите слушат. Накрая цялата група дискутира заедно, за да 
стигне до обща оценка.

Ice breaker/ Разчупване 
на леда

Провеждане на кратки забавни дейности, за да се улесни 
въвеждането в избраната тема

Interview/Интервю Разговор между двама или повече души, които си задават въпроси, 
за да получат информация

Negotiation/ Преговори Дискусия, която е предназначена за постигане на споразумение

On the spot questioning/ 
Импровизиран разпит

Задаване на въпрос и произволно избиране на отговарящия без 
време за подготовка

Pair dialogues/ 
Обсъждане по двойки

Обсъждането по темата и последващото представяне на изводите се 
извършва, като учениците се разделят на групи по двама

Panel discussion/ Кръгла маса Обсъждане на темата от цялата група

Peer Exchange/ Обмяна Споделяне на идеи и опит между връстници

Performance/ 
Представление Представяне на темата на живо пред публика

Question and Answer/ 
Въпроси и отговори Задаване на въпроси и даване на отговори

Rounds/ Кръгове Формулира се въпрос, на който трябва всички да отговорят кратко

Scaffolding/ Когнитивно 
скеле

Предоставяне на алгоритъм (изграден на принципа на скелето), за 
да помогне на учениците да изпълнят конкретна задача

Short Answer/ Кратък 
отговор Даване на кратък отговор на въпрос

Snowball/ Снежна топка Обсъждане по дадена тема по двойки и обединяване в по-големи 
групи при по-нататъшно обсъждане

Socratic instruction/ 
Сократов метод Socratic instruction/ Сократов метод

Structured debate/ 
Структуриран дебат Структуриран дебат, основан на данни от наблюдения

8   Annexes 
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Формулира се въпрос, на който трябва всички да отговорят кратко
Вид Име Описание

PRODUCTIVE 

Artefact/ Артефакт A material object created by a person or team

Assignment/ Задача Задачи, използвани за сумарна оценка

Book report/ Резюме на 
книга Книга, създадена от един човек или от екип

Dissertation/ thesis/ 
Дисертация

Голяма научна работа в писмен вид, резултат от независимо 
проучване или изследване

Drill and Practice/ 
Тренировка и практика

Повтарящи се действия на малка задача с цел отработване на 
специфични умения

Essay/ Есе Кратко писмено изложение, показващо гледната точка на автора

Exercise/ Упражнение Задача, чието изпълнение има за цел да подобри уменията и 
разбирането на учениците

Journaling/ Водене на 
записки Лични записки на наблюдения, събития и процеси

Literature Review/ 
Литературен обзор Преглед на публикации по дадена тема

MCQ/ Тест Съкращение от Multiple Choice Quiz

Portfolio/ Портфолио Колекция от лични разработки

Presentation/
Презентация Представяне на тема

Product/ Продукт Резултат от дейност или процес

Puzzles/ Пъзели Проблем, чието правилно решение трябва да бъде намерено от 
учениците

Report/ paper/ Отчет 
или статия Доклад, описващ извършената работа и получените резултати

Test/ Тест Сумарна оценка на знания, умения и способности

Voting/ Гласуване Предлагане на няколко възможни отговора на поставен въпрос

EXPERIENTIAL

Case study/ Казус Изследване процеса на развитие на конкретно лице, група или 
ситуация през определен период от време

Experiment/ 
Експеримент

Научен процес за откриване на нещо ново, за проверка на 
хипотеза или за демонстриране на познато явление; опит

Field trip/ Екскурзия Извършване на учебен процес с група ученици извън училище

Game/ Игра Форма на съревнование в рамките на определени правила

Role Play/ Ролева игра Организиране на игра за развиване на разбирането на сложни 
социални процеси

Scavenger hunt/ Търсач 
на скрити неща

Осигуряване на списък от скрити предмети и подсказки за 
намирането им

Simulation/ Симулация Имитиране поведението на реална система, като се използва 
модел

8   Annexes 



106

8   Annexes 

Речник на видовете общуване по време на учебната дейност 
ВИД ИМЕ ОПИСАНИЕ

TYPE
СРЕДА НА ОБЩУВАНЕ

Class based/
В клас Учебна дейност, провеждана в класната стая

Group based/
На групи Учебна дейност, провеждана на групи

Individual/
Индивидуално Индивидуално участие в учебна дейност

One to many/
Един към много Общуване на един човек с група хора

One to one/
Един към един Общуване на един човек с друг човек

MEDIUM/
ФОРМА НА 
ОБЩУВАНЕ

Audio/Аудио Общуване използвайки аудио

Face to Face/
Лице в лице Общуване лице в лице

Online/Онлайн Общуване чрез интернет

Text Messaging/
Текстово съобщение Общуване чрез текстови съобщения като чат

Video/Видео Общуване чрез видео

TIMING/
СИНХРОНИЗАЦИЯ НА 
ОБЩУВАНЕ

Asynchronous/
Асинхронно Общуване на участниците в различно време

Synchronous/
Синхронно Общуване на участниците в едно и също време

Таблица 3: Речник на видовете общуване по време на учебната дейност
(Falconer et al, 2006)
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Речник на видовете образователни ресурси за учебните дейности
Име Описание    

Exercise/Упражнение Дейност, извършвана с конкретна цел

Simulation/Симулация Изработване на компютърен модел на нещо

Questionnaire/Анкета Пакет от въпроси с избор на отговори, разработени за целите на дадено изследване или 
статистическо проучване

Diagram/Диаграма Чертеж, представящ външния вид, структурата, или действието на нещо; схематично 
изображение

Figure/Фигура
Формата, която се определя от една или повече линии в две измерения (като кръг 
или триъгълник), или една или повече повърхности в три измерения (като сфера или 
правоъгълен паралелепипед), използвани като декоративен дизайн

Graph/Графика Диаграма, представяща връзката между променливи величини, обикновено от две 
променливи, всяка от които се измерва по една от две взаимно перпендикулярни оси

Index/Индекс Списък по азбучен ред на имената, темите и др. с указание към страниците, на които са 
споменати.

Slide/Слайд Хипермедиен документ

Table/Таблица Поредица от факти или цифри, разположени в колони

Narrative Text/Разказ Кратко писмено описание на свързани събития

Exam/Изпит Съкращение от англ. examination

Experiment/
Експеримент

Научен процес за откриване на нещо ново, за проверка на хипотеза или за демонстриране 
на познато явление; опит

Problem Statement/
Поставяне на проблем Точно и ясно изложение на проблем (писмено или говоримо)

Self Assessment/
Самооценка Оценка или самооценка на знания, виждания и дейности

Lecture/Лекция Образователна беседа пред аудитория, в частност на преподаватели в университет

Other/Други Други образователни ресурси, които не са упоменати в списъка

Таблица 4: Речник на видовете образователни ресурси за учебните дейности
(IEEE LTSC, 2005)
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