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Защитата на дисертационния труд ще се състои на
16.12.2015 от 14 часа в К1-III-309 на Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски“
Материалите по защитата са на разположение в кабинет
К1-I-107 на Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“

Обща характеристика на дисертационния труд
Актуалността на избраната тема се обуславя от
необходимостта у бъдещия учител да се формират
своевременно умения за дидактическо проектиране,
базирани на класическата методика, съвременните
технологични възможности и от приоритетите в обучението,
описани от Европейската комисия в (Garrison, D.,Anderson, Т.,
2003):
 „Информационно-комуникационните технологии (ИКТ)
следва да се използват като основно средство за
обучение. Особено внимание следва да се обърне на
създаването на адекватни педагогически подходи за
иновационно и творческо учене с помощта на
технологиите.
 ИКТ следва да се разглеждат като средство за
осигуряване на ученето през целия живот.
 ИКТ са ключов двигател за творчество и иновативност.“
Основна хипотеза: при формирането на способности за
дидактическо проектиране по математика бъдещият учител
има необходимост да премине през фундаментални
математически познания, методически курс и паралелно
формиране на умения за дидактическо проектиране в
класическа и електронна форма.
Обект: дейността на действащи и бъдещи учители,
преподаващи математика в различните образователни
степени, която се отнася до подготовката и реализацията на
дидактическо проектиране при обучението по математика.
Предмет: изследване на закономерностите при
дидактическото проектиране с помощта на ИКТ и без тях.
Основната цел на изследването е да се предложи
концептуален модел за обучение на бъдещите учители по
математика, позволяващ придобиването на умения за
дидактическо проектиране с помощта на съвременни ИКТ.
Постигането на поставената цел, минава през решаване
на следните задачи:

1. Изучаване на методическа, педагогическа и
психологическа литература на утвърдени автори, работещи в
областта на дидактическото проектиране.
2. Изучаване на популярни форми за описание на
дидактичен сценарий в писмен вид от България и чужбина.
3. Изучаване на технологични възможности за
създаване на отделен дидактичен обект.
4. Изучаване на технологични възможности за
създаване на цялостен дидактичен сценарий.
5. Проучване на мнението на студенти и учители
относно структурата на прилаганите в практиката планконспекти.
6. Проучване на мнението на студенти и учители
относно технологиите и методите, които се използват при
описание на отделни дидактични обекти и цялостни
сценарии.
7. Описание на конкретни примери за прилагане на
софтуер/платформа, приложими в учебния процес.
8. Синтезиране на идеите и създаване на концептуален
модел за формиране на умения за дидактическото
проектиране в методическия курс на бъдещите учители.
9. Създаване на форма и предлагане на примерен
софтуер за реализация на предложения концептуален модел.
10. Описание на стратегия за създаване на дидактични
материали с помощта на софтуерни технологии, приложима в
бъдещата учителска практика на студентите.
 Използваните в изследването методи са:
 Анализ
на
психологическа,
педагогическа
и
методическа литература по изследвания проблем.
 Теоретичен анализ и синтез в рамките на
теоретичното проучване на поставения проблем и
изграждане на авторската концепция.
 Интервю с учители и студенти по различните аспекти
на педагогическата практика.
 Педагогическо наблюдение.




Анкетно проучване по формулирани критерии и
показатели.
Статистическа обработка на получените анкетни
данни.

Апробиране и представяне
Основните резултати от проведените по дисертацията
изследвания са апробирани в практиката и представени на
следните научни форуми:
В чужбина:
 "Education Culture and Society 2015“ 14th-17th of September
2015, Wroclaw, Poland
 Тhe Vth Congress of Mathematicians of Macedonia Section:
History and Education of Mathematics and Informatics,
September 24-27 2014 Ohrid, Republic of Macedonia
 Информационные
ресурсы
в
образовании
международнaя научно-практическaя конференция, 17-19
апреля 2013, Нижневартовск, Россия
 Scientific and Professional Conference Modern Science:
tendencies of development, 5-7 July 2013, Budaqpest,
Hungary
 Тhe 2012 EDEN Annual Conference, „Open Learning
Generations - Closing the Gap from Generation Y to the Mature
Lifelong Learners", 6-9 June 2012, Porto, 2012, Portugal
 Science Education in the school of Informaqtion Age, 14-16
October 2012, Moscow, Russia
 Мiжнародна науково-практична нонференция - Актуальнi
проблеми теорii методики навчання математики, 11-13
травня 2011, Киев, Украина
 2011 Open Classroom Conference, 27-29 October 2011,
Ellinogermaniki Agogi, Athens, Greece












В България:
43 Пролетна конференция на СМБ, Боровец, 2-6 април,
2014
Пета национална конференция по електронно обучение
във висшите училища, Русе, 15-17 май, 2014
Конференция на Педагогическия факултет при ШУ „Еп.
Константин Преславски“ на тема „Иновации в
образованието“
26-28.09.2014, Шумен
MATTEX 20-22 Ноември 2014, Шумен
MATTEX 22-24 Ноември 2012, Шумен
Международна научно-практическа конференция на
тема: Иновации и интерактивни технологии в
образованието, София 20-21 Април 2012
Национална конференция с международно участие "40
години Шуменски университет 1971-2011", Шумен 13-14
септември 2011
E-Learning, Distancce Education… Or The education of 21st
Century, Conference Procedeengs International Conference,
Sofia 6-8 April, 2011
Атомната и ядрената физика в образованието, XXXIX
национална конференция по въпросите на обучението по
физика, София 7-10 април 2011

Приложимост и полезност
Голяма част от изследванията, представени в настоящата
дисертация са осъществени с финансовата подкрепа на
следните проекти:
 “LD-skills: Development of learning design skills for enhancing
students' key competencies”, (2011-2013), 510276-LLP-12010-1-GR-COMENIUS-CMP-LD-skills
 “PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”,
(2011-2014) PATHWAY- SIS-CT-2010-266624 (FP7, SP4 –
Capacities programme)

 “GEOTHNK - semantic pathways for building a spatiallythinking society”, (2013-2015), 543451-LLP-1-2013-1-GRKA3-KA3MP
 индивидуална квалификационна дейност по секторна
програма „Коменски” Програма ”Учене през целия живот”
-номер на договора – LLP-2011-COM-IST- 083
 проект от параграф “Научни изследвания” на Шуменския
университет – Съвременни дидактически технологии в
обучението
по
математика,
информатика
и
информационни технологии РД-08-248/13.03.2013
 проект от параграф “Научни изследвания” на Шуменския
университет – Web-базирано обучение в областта на
математиката, информатиката и информационните
технологии РД-08-235/13.03.2014
 проект от параграф “Научни изследвания” на Шуменския
университет – Иновации в обучението по математика,
информатика и информационни технологии РД-08273/11.03.2015
Изпълнение на наукометрични критерии
Доказателства за покриване на наукометричните
критерии за присъждане на научната степен „доктор на
науките” в направлението 1.3 Педагогика на обучението по...
(математика и информатика) на ШУ „Епископ Константин
Преславски” съгласно Правилник за развитие на
академичния състав на Шуменския университет (Издание 1,
Редакция 14 от 26.06.2015), чл. 34, ал. 3 (актуализирани с
протокол РД-05-08 от заседание на Академическия съвет на
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“,
проведено на 26.04.2013 г.) са представени в Таблица А, а на
специфичните критерии на ФМИ при ШУ „Епископ
Константин Преславски” в Таблица В. Номерата на
публикациите и цитиранията са според представянето им в
приложената документация.

таблица A
Публикация

Минимум

Представени

Доказателства

Монография

1

3

М1 (140с.)
М2 (170 с.)
М3 (154 с.)

Студии

3

4

УП1-УП4

Статии

25

31

П1-П31

Цитирания

30

32

Ц1-Ц32

таблица B
Публикация

Минимум

Представени

Доказателства

Рецензирани
издания

20

38

М1, М2, М3
УП1-УП4
П1-П31

Периодични
издания

10

17

П1-П17

Самостоятелни

4

6

Самостоятелни
в списание

2

4

Цитирания

20

32

Ц1-Ц32

14

Ц1, Ц5, Ц11,
Ц12, Ц17, Ц19,
Ц21, Ц25, Ц26,
Ц27, Ц28, Ц29,
Ц30, Ц31

Цитиране в
списание или
монография

5

М1, П1, П13,
П16, П17, П21
П1, П13, П16,
П17

I.

Кратко съдържание на дисертационния труд

В увода са представени основните характеристики на
изследването и краткото съдържание на главите.
В Глава 1 Дидактическо проектиране в обучението
по математика са представени основни понятия
(дидактическо
проектиране,
дидактически материал,
дидактически сценарий, дигитално хранилище и т.н.),
възможности за електронно описание на сценарий и ключови
характеристики на план-конспекта и реализацията на
описанието му в процеса на дидактическо проектиране.
Анализирани
и
представени
са
ключови
характеристики и реализации на дидактическото
проектиране. Формулирани са целите на основните групи
потребители и автори на дидактична продукция. В
зависимост от целите на описанието на урока, те са
представени в Таблица 1. Там са представени целите в
случая, когато субектът е автор. В случаите, когато е
потребител основната цел е намиране на готов материал.
Таблица 1 Цели на основните групи
Група
Основни цели

Студенти

Учители

 За нуждите на занятията по Хоспитиране.
 За нуждите на занятията по Текуща
педагогическа практика (ТПП).
 За
нуждите
на
Преддипломната
педагогическа практика (ППП).
 За Държавен практико-приложен изпит
(ДППИ).
 С цел споделяне на материала с помощта на
уеб платформа.
 За систематизиране на събраните материали
за собствени нужди.
 С цел споделяне на материала с помощта на

Базови
учители
Методици

уеб платформа.
 С цел представяне на материал за
придобиване на 5 ПКС или текущи проверки.
 Всички цели на учителя.
 С цел демонстриране на примерни описания
пред студенти-практиканти.
 С цел демонстриране на примерни описания
пред студенти-практиканти.
 С цел споделяне на материала с помощта на
уеб платформа.

Разгледани са различни структурни схеми на планконспекта. В основата на приетите в България схеми, лежат
установените от руските методици идеи. Схема, съдържаща
персонални данни на студента, училището и тема, цел,
„оборудване“ и ход на урока е предложена още през 1978
година в (Каплан, Б., Рогановский, Н., Рузин, Н., Столяр, А.,
1978). Подобна схема се прилага от много държави, например
в Украйна се прилага същата схема само с добавка за данните
на проверяващите – методика и учителя, като има графи за
оценките на всеки и общата оценка. Такова описание е
показано в (Яценко, С., Шпак, О., 2005). Изчистен вариант,
съдържащ тема, цели, тип и ход на урока и литература е
предложен в (Слепкань, З., Грохольская, А., Забранський, В.,
Лукянова, С., Панченко, Л., Соколовська, I., 2006). Тук в хода на
урока се описват дейностите на учителя, необходими за
решаването на поставените дидактични задачи. В
англоезичната методическа литература няма такова
единство в стила на описание на план-конспектите. Там се
срещат най-вече таблични описания, някои от които с
изключително подробен мета-блок. Различни варианти
могат да бъдат разгледани в (Quijano, Y. & al, 2011), (Abrams,
2007) и много други източници. Срещат се и сходни с руската
школа варианти, например, описания в (Student Handouts,
2015). Описанието на дейностите също се проявява по

различен начин в отделните школи. Тук ще се основаваме на
предложеното в (Ганчев, Ив., 1999) и (Бабанский, 1983).
В Шуменски университет в обучението по математика
и информатика за средния и горния курс е приета схема за
описание на план-конспекти, представена на стр.144-148 в
(Портев, Л., Иванов, Ив., Николов, Й., Първулов, С., Трайчев, Т.,
2002) и модифициран план-конспект за описание на
занимания в детската градина, предложен в (Гълъбова, 2009)
на стр, 126-128.
Предложена е обобщена схема на структурата на планконспекта, независимо от технологията на неговото
описание от Фигура 1.
Персонална информация
Организационна информация
Методически указания
Дидактични материали
Ход/Сценарий
на урока
Фигура 1. Обща структура на план-конспекта
Дефинирано е понятие „фрагмент от урока“, отнасящо
се до възможността за електронно описание и споделяне на
ресурси, представящи „фрагмента“.
Под фрагменти ще разбираме части от урока и
неговото описание или дидактични материали към него.
Примери за фрагменти са:
 за училищния курс: задача, решение на задача, тест,
работен лист, историческо сведение, файл с дидактически
материал, идея за въвеждане на ново понятие, идея за
проблемна ситуация и т.н.

 за детската градина: идея за мотивиращ сюжет, идея
за разработване на дидактически материал, идея за игра,
задача, аудио-материал, видеоматериал, презентация и т.н.
Изброени са особености в представянето на планконспекта.
Засегнат е въпросът за мястото на план-конспекта в
електронната форма на обучение. Разгледани са виждания на
водещи български автори и техните разработки като
Електронното обучение в България – политики, практики,
тенденции (Пейчева‐Форсайт, 2009), Е-обучението в
информационното общество: технологии, модели, системи,
достъпност и качество (Тотков, Г., Донева, Р., Сомова, Е.,
Шойкова, Е., Ескенази, А., Райкова, М., Сивакова, В.,
Хаджиколева, Ст., Хаджиколев, Е., Благоев, Д., Енков, Св.,
Инджов, Хр., Тупарова, Д., Тупаров, Г., Радев, Р., Смрикаров, А.,
Левтерова-Гаджалова, Д., 2010), Електронно обучение
(Тупаров, Г., Дурева, Д., 2008) и много други.
Представена е експертна оценка за действащ учител по
критериите Планиране и предварителна подготовка и
Процес на преподаване, предложени в (Каталог на областите,
критериите и индикаторите за инспектиране на
педагогически специалисти в образователна институция.
Същност и основни правила, 2014), използвана в обучението
при провеждане на даденото изследване.
Разгледани са примери за електронно описание на
урочния сценарий, като са засегнати възможности като
описание на материали и уроци в някои образователни
сайтове и платформи с унифицирана методическа рамка
(Pathway, GEOTHiNK). Изборът на платформите е обусловен
от факта, че съм участник в проектите, в рамките, на които са
разработени посочените платформи. Предложени са
авторски
примери,
реализирани
с
помощта
на
технологичните възможности, заложени в дадените
платформи.
Представена е схема от Фигура 2 на обучителните
дейности в общ насочен изследователски сценарий по

модела на Pathway. Посочените фази в тази схема, лежат в
основата на рамката за електронно описание на сценариите в
портала на проекта. Представен е и софтуерът за описание
(PATHWAY ASK-LDT) и преглед (Reload Learning Design Player)
на материалите и вариант за безплатно изтегляне на
продуктите. Предложено е и помагало, достъпно в Интернет
(УП1) (Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P.,
Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev
D., Ivanova V., Toncheva N., Radeva V., 2012) за работа с тях.

Фигура 2. Обучителни дейности в общ насочен
изследователски сценарий

Представена е и обучителната рамката на GEOTHiNK
и технологията за описание на сценарий в портала на
проекта www.geothink-portal.eu

Фигура 3. Структура на GEОTHNK-сценарий
Описани са някои стандарти и спецификации за
описание на електронни дидактични сценарии и са
изследвани
взаимовръзките
между
традиционно
използвания план-конспект и IMS-пакет, като е направен
паралел между дигиталното и традиционното описание на
ресурсите, представен на Фигура 4.

ПАКЕТ
МАНИФЕСТ
Персонална информация

МЕТАДАННИ

Организационна информация

ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕСУРСИ

Методически указания

Дидактични
материали

Ход/Сценарий
на урока

ПОДМАНИФЕСТИ

ДИДАКТИЧНИ МАТЕРИАЛИ
(съдържание по теми,
презентации, тестове и т.н)

Според
индивидуалните
нужди на ученика

Фигура 4. Паралел между план-конспект и IMS-пакет
Направени са изводи, поставящи
авторските разработки в следващите глави.

основата

на

В Глава 2. Дидактическо проектиране на учебен
обект са дадени примери на конкретни продукти,
приложими в учебния процес, насочени към дидактическо
проектиране на самостоятелен образователен обект.
Описани са критерии за избор на образователни
софтуерни пакети по математика:
 Цена на продукта
(в повечето случаи това е ключовият пункт).
 Наличие на версия на български език.
 Удобство за работа и леко постигане на целите на
обучението.
 Лекота за самостоятелно усвояване на продукта:
o Наличие на добра „Помощ”

o Достъпни (в интернет) материали за самообучение
(уроци, демонстрации, статии и т.н.)
o Организирани специализации, курсове, семинари
по дадения продукт (за нуждите на учителя)
o Възможност за изучаване на продукта в часовете по
ИТ (за нуждите на учениците)
 Дали, за целите на обучението, ще се изисква учениците да
се запознаят с дадения софтуер, или той ще се използва
само от учителя за онагледяване, изследване и т.н.
 Хардуерно снабдяване на кабинета, където ще се прилага
компютърно-подпомогнатото обучение (изисквания за
технически характеристики):
o С помощта на един компютър и проектор.
o Чрез интерактивна дъска.
o В зала, разполагаща с компютър за всеки ученик
(или за екип ученици).
o Ще се прилага самостоятелно от учениците в
домашни условия
o Ще се съчетават посочените по-горе възможности.
 Дали ще се наложи публикуване в интернет на материали,
свързани или създадени чрез избрания продукт.
 Какво
времево
съотношение
на
компютърноподпомогнато обучение и класически подходи се очаква.
 Възможност за прилагане на избрания софтуер за целите
на други предмети, например – физика, химия, биология и
т.н.
 Възможности на избрания софтуер за по-добра подготовка
на:
o Изявени ученици.
o Ученици със специални образователни
потребности.
След уточнение на начина на ползване и проучвайки
възможностите
на
няколко
продукта,
според
характеристиките, посочени в документацията и мненията за
добри практики, предложени от колеги, учителят може да

организира своя курс на базата на избрания продукт.
Процесът на дидактично проектиране в този случай ще е
многопланов – освен планирането на сценария, като цяло, ще
трябва да се проектират и отделните материали, като към
тях има необходими указания за прилагане в учебния процес.
Описани са някои от основните приложения,
използвани в обучението:
 Моделиране
– Онагледяване, например графично решение на
сложна система уравнения, сложен геометричен чертеж,
стереометрични задачи, запознаване с нови функции и т.н.
– Графично представяне на таблично или
аналитично зададени обекти.
– Динамични чертежи с цел изследване, например
построителна задача, при която имаме възможност да
изменяме дадените елементи.
 Експерименти, разглеждане на голям брой примери,
на базата на които се очаква да се формулира хипотеза.
 Изчисления.
 Самостоятелна работа.
 Възможност за работа с ученици със специални
образователни потребности.
 Диференциация на обучението.
Предложени са примери за технологична реализация
на дидактическо проектиране на отделен дидактически
материал. Разгледани са основните характеристики и
методическите възможности на софтуер, като GEONExT,
GeoGebra, SciLab и Microsoft Mathematics.
Засегнат
е
въпросът
с
използването
на
специализиран софтуер в помощ на обучението по
математика. По-подробно са разгледани възможностите
на софтуера за дизайн и тримерно моделиране Google
SketchUp.
Разкрита е същността и е предложена технологична
реализация
на
портфолиото
в
обучението
по
математика.

Направени са изводи, поставящи
авторските разработки в следващите глави.

основата

на

В Глава 3. Проучване на нагласите на учители и
студенти към възможностите за реализация на
дидактическо проектиране са представени резултатите от
проучване сред студенти и учители от България и други
европейски държави, насочено към проучване на нагласите и
стила на работа в посока на дидактическо проектиране и
склонност да се използват и споделят отделни електронни
ресурси и цялостни сценарии в Интернет. Данните засягат
периода от 2011 до 2015 година. Критериите за оценка на
мнението на настоящите и бъдещите учители са:
• Знания и умения, свързани със създаването на
дидактични материали.
• Знания и умения, свързани със създаването на
дидактични сценарии/план-конспект.
• Компоненти на дидактичния сценарий/планконспект
Показателите да отчетени в 5-степенни скали.
Анкетното проучване се проведе в две групи:
– Участници на обучителни семинари по
проекта “LD-skills: Development of learning design skills for
enhancing students' key competencies” (Формиране на
умения за дидактическо проектиране за обогатяване на
ключовите компетенции на обучаемите), засягащ
прилагането на нови подходи и технологични решения
при описанието на цялостен сценарий и отделни
материали. Българските участници са само учители. От
тях са анкетирани 35 човека. В изследването са
представени графично обобщени данни от анкетното
проучване, проведено със 120 участника от България,
Турция, Гърция, Германия и др. Данните на българските
участници са коментирани под съответните диаграми,
представящи общите данни.

– 110 студента от специалностите Педагогика
на обучението по математика и информатика (ПОМИ),
Предучилищна педагогика (ПУП), Предучилищна и
начална училищна педагогика и други (ПУНУП).
Студентите са от образователно-квалификационна степен
„Магистър“ и „Бакалавър“. Част от студентите са
действащи учители и те попълват анкетата в качеството
си на учители. Анкетата е попълнена и от базови учители.
Анкетите са провеждани както с помощта на
попълване на разпечатани анкети в рамките на обучителни
семинари, така и в електронна форма.
Проведена е оценка на шаблон за описание на планконспект и интервю сред 110 студента от специалностите
Педагогика на обучението по математика и информатика
(ПОМИ), Предучилищна педагогика (ПУП), Предучилищна и
начална училищна педагогика и други (ПУНУП). Студентите
са от образователно-квалификационна степен „Магистър“ и
„Бакалавър“.
Данните от проучванията са обработени и
представени с помощта на Microsoft Excel.
Като особено важни за изследването ще посочим
няколко диаграми, запазвайки оригиналните им заглавия от
дисертацията.

Фигура 5 Педагогически опит на участниците

Фигура 6. Подбор на помощни материали в процеса
на дидактическо проектиране
На Фигура 6 и Фигура 7 са представени навиците на
участниците в обучителните семинари по LD-skills, относно
избора на материали, технологии и инструментариум в
процеса на дидактическо проектиране.

Фигура 7. Технологии, използвани в процеса
на дидактическо проектиране

Опитът, който имат участниците за работа със
системи за електронно обучение (СЕО) е представен на
фигура 8. Вижда се разликата в цялостния стаж на
анкетираните от Фигура 5 и опита при работа със СЕО.

фигура 8. Опит за работа със СЕО
Особено важни изводи породиха отговорите на
въпроса Какви според вас са най-големите затруднения на
учениците при овладяване на умения за решаване на проблеми
(задачи) по природни науки и математика? Там отговорилите
са около 70%. За общата група основните затруднения са
слабата мотивация, слабата подготовка от началното
училище, недостатъчно учебно време, невъзможност за
самостоятелно мислене на учениците, а в българската група е
посочен и проблемът с обучението на билингви от смесените
райони. На практика учителите споделят, че се налага
специфично дидактическо проектиране, съобразено с
потребностите на учениците-билингви. По време на
дискусиите учителите потвърждават, че изследователския и
проблемния подход са особено ефективни при обучението на
билингви.
На Фигура 9 са акцентите при подбор на дидактични
задачи.

Фигура 9. Предпочитания към избор на
дидактични задачи
Вариантите за намиране на готови електронни
материали са представени на Фигура 10. Тези данни
кореспондират с резултатите от фигура 8.

Фигура 10. Предпочитания при намиране на готови
материали
Важността на съдържанието според анкетираните е
представена на Фигура 11.

Фигура 11. Предпочитания към типа готов материал

Участниците оценяват своя опит за проектиране на
СЕО доста ниско, както се вижда от резултатите от Фигура 12.

Фигура 12. Опит за дидактическо проектиране в СЕО
Приоритетите на анкетираните при избор на СЕО са
показани на Фигура 13.

Фигура 13. Предпочитания към използваната СЕО

Следващите диаграми са получени при анкетиране
основно на студенти от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ от
специалностите Педагогика на обучението по математика и
информатика (ПОМИ), Предучилищна педагогика (ПУП),
Предучилищна и начална училищна педагогика и други
(ПУНУП).

Фигура 14. Използване на готови план-конспекти
На въпроса „По време на практическите занятия/по
време на работата Ви като учител, използвате ли,
разработени от друг план-конспекти?“ се оказа, че честотата
на използване на отделните групи участници се доближава,
както се вижда от Фигура 14. Реалните наблюдения сочат, че
голяма част от студентите не само, че винаги използват
чужди материали, но често дори и не ги преработват спрямо
своите виждания. Възможна причина за голямата разлика в
очаквания резултат и получените данни може да е факта, че
анкетата е доброволна и на практика са я попълнили
участници, които са силно заинтересовани от учебния процес
и по правило работят самостоятелно и отговорно.

Подобна тенденция се запазва и при използването на
отделни материали. Тук вече данните от анкетата представят
реално ситуацията, която се наблюдава по време на
практика. Данните за учителите от тази анкета до голяма
степен се покриват с тези, представени на Фигура 10,
получени в по-рано представеното проучване.
Сериозно разделение се получава при проучване на
желанията за описание на урока. На Фигура 15 се виждат
предпочитанията към метаданните. Сходна картина се
получава и при нагласите за описание на хода на урока – там
41 % желаят кратко описание, а 46% - подробно описание на
всички дейности и очаквани реакции на учениците.

Фигура 15. Необходимост от метаданни към урока
според анкетираните
Приоритетните компоненти на план-конспекта според
анкетираните са представени на Фигура 16.

Фигура 16. Нагласи на анкетираните към отделни
компоненти на план-конспекта
Стилът на работа в процеса
проектиране е представен на Фигура 17.

на

дидактическо

Фигура 17. Стил на работа в процеса на дидактическо
проектиране
От Фигура 18 се вижда колебанието на анкетираните
относно структурата на използвания шаблон за проектиране.

Фигура 18. Нагласи на анкетираните за използване на
шаблон в процеса на дидактическо проектиране
Направените изводи са в основата на предложените
концепти в четвърта глава.
В Глава 4 Концептуален модел за формиране на
умения за дидактическото проектиране в методическия
курс на бъдещите учители са представени общи
положения
при
прилагане
на
информационнокомуникационни
технологии
в
обучението
по
математика.
В случаите:
 когато се изисква обяснение и демонстрация на
таблици, чертежи, доказателства и схеми, които децата ще
могат да видят по-късно в учебниците си или публикувани в
интернет. По този начин едновременно се пести време и се
представя атрактивно учебният материал;
 когато трябва да се визуализират многобройни и/или
сложни примери и контрапримери, с помощта на които
децата да добият интуитивна представа за същността на
дадено понятие, или когато се изисква от тях сами да

формулират дадена хипотеза. (Типичен пример за
използването на изследователски подход);
 когато се комбинира проекцията на определени
тривиални шаблони върху бяла дъска (кръстословица,
координатна система, квадратна мрежа и т.н.), които се
допълват с маркер от ученика или учителя;
 когато целта е децата сами да работят с даден софтуер
и наред с достигане на целите на обучението по математика
се осъществяват и някои междупредметни връзки с
информатиката и информационните технологии. (В случая е
възможно използването на изследователски подход, в
зависимост от поставените цели);
 когато компютърът се използва за самостоятелно
изучаване на даден въпрос с цел диференциация на
обучението и провокиране на евристично обучение.
(Типичен пример за използването на изследователски
подход);
 когато се работи с деца със специални образователни
потребности;
 когато се работи с деца, живеещи в отдалечени
райони, или които често отсъстват от училище.
В зависимост от целите, които се достигат с помощта на
компютъра, са разграничени следните варианти за подбор на
хардуер и софтуер:
(а) компютър и проектор с цел онагледяване на:
а.1. голям обем от урочното съдържание (MS PowerPoint,
SlideRocket, MS Word, Flash и т.н.);
а.2. отделни примери или поредица от примери,
предлагани в готов вид на учениците, или създавани по
време на урока. В този случай преподавателят може да
ползва готови или да създава собствени чрез необходимия
софтуер (DERIVE, GEONExT, Geometer's Sketchpad, Google
SketchUp и т.н.);
(б) компютър с цел изучаване на специализиран или
динамичен
математически
софтуер,
подпомагащ
приложението на дадена теория и при решаването на

определен клас задачи (GEONExT, GeoGebra, SPSS, MatLab,
Mathematica и т.н.) Това е условие за успешно приложение на
изследователски подход в обучението по математика;
(в) проверка и оценка на знанията;
(г) компютър с цел дистанционно и/или индивидуално
обучение – включва възможности за ползване на цялостни
системи за електронно обучение, отделни модули, сайтове с
метаданни за учебни ресурси или електронни учебници
(www.cnx.org, www.activemath.org и т.н.) С помощта на
подобни ресурси, при добра мотивация и достатъчно време
са възможни добри резултати при прилагане на
изследователски подход;
(д) Компютър с цел популяризиране на математиката
(поддържане на блогове със занимателни материали,
тестове, игри, форуми и т.н.)
Схематизирана е организацията на методическия курс
за специалност ПОМИ в ШУ – Фигура 19 и е предложен
концептуален модел за формиране на умения за
дидактическото проектиране в методическия курс на
бъдещите учители, представен на Фигура 20.
ПСИХОЛОГИЯ

ПЕДАГОГИКА
У

(ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО; ТЕОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО(дидактика)

К
А

У
К

ОМОМ

Г

(принципи, понятия, твърдения, доказателства)

СМОМ
(съдържание и методика по раздели от УК)

ЧМОМ
(методика по теми)

Хоспитиране
Текуща педагогическа практика
Преддипломна педагогическа практика

Фигура 19. Организация на методическия курс

Фигура 20. Концептуален модел за формиране на умения за
дидактическото проектиране в методическия курс на бъдещите
учители

Предложена е реализация на модела, базирана на конкретен
софтуер и образователни платформи, показана на Фигура 21.

Дидактическо
проектиране на
материал

Запознаване със
софтуер

Математическа
подготовка

Дидактическо проектиране на
сценарий

Запознаване със
софтуер

Фигура 21. Примерна реализация на модела
Представена е учебна програма за дисциплина
„Компютърни методи в обучението по математика“, която
подпомага формирането на технологични умения за
дидактично проектиране.

Фигура 22. Схема за създаване на дидактически материал

Предложена е стратегия за създаване на
дидактични материали с помощта на софтуерни
технологии, представена на Фигура 22.
Описан е метод „поръчка” за осъществяване на
междупредметна
връзка
с
информационните
технологии, представен на Фигура 23. С помощта на този
метод, действащият учител може да включи учениците в
процеса на дидактическо проектиране, като им даде
технологичната реализация на отделен материал или
описание на сценарий. Важно условие е задачата-поръчка да
е изяснена в детайли и ученикът да не е натоварен с
методически задачи. Посочени са примери за реализация на
този метод в часовете по информационни технологии.

Поръчка
Софтуерен
дидактически
материал
Компютърноподпомогнато
обучение

Фигура 23. Схема на метода „Поръчка“
На база на анализа на възможностите за дидактическо
проектиране на цялостен сценарий от глава 1, разработка на
отделен електронен материал от глава 2, получените
резултати от проучването в глава 3 и анализа на структурата
на ключовите дисциплини от глава 4 е потвърдена
хипотезата на изследването.

В заключението са синтезирани основните изводи от
представеното в дисертацията изследване:
• съществува необходимост от изучаване на
възможности за дидактическо проектиране, с помощта на
ИКТ в методическия курс по математика;
• електронните
ресурси
могат
да
повишат
мотивацията, да предизвикат интереса и да улеснят
емпиричните изследвания и нагледността в обучението по
математика;
• студентите желаят да са запознати с актуалните
тенденции за прилагане на ИКТ в образованието;
• формирането
на
умения
за
дидактическо
проектиране с използване на ИКТ и без тях трябва да
представлява единен когнитивен процес;
• още от етапа на университетското си обучение,
бъдещият учител е добре да следва стратегия за създаване на
дидактични материали с помощта на софтуерни технологии
и да натрупва качествените си авторски материали в
дигиталното си учителско портфолио.
Представени са форуми в България и чужбина, където
са апробирани основните резултати от дадената дисертация.
Описани са основните приноси в дисертацията:
 Научни:
1. Изградена е стратегия за създаване на дидактични
материали с помощта на софтуерни технологии,
приложима в бъдещата учителска практика на
студентите.
2. Изследвани са взаимовръзките между традиционно
използвания план-конспект и IMS-пакет.
3. Предложен е концептуален модел за формиране на
умения
за
дидактическото
проектиране
в
методическия курс на бъдещите учители и негова
конкретна технологична реализация.

 Научно-приложни:
4. Представени
са
конкретни
технологични
възможности за създаване на отделен дидактичен
обект в обучението по математика.
5. Предложен е набор от софтуерни продукти, чието
изучаване в часовете по информатика и
информационни
технологии
би
засилило
междупредметните връзки в обучението.
6. Предложен е метод „Поръчка“, чиято реализация се
осъществява основно в обучението по информатика
и информационни технологии.
7. Представени
са
конкретни
технологични
възможности за създаване на цялостен дидактичен
сценарий, приложим в обучението по математика и
други учебни предмети.
8. Проучено е мнението на студенти и учители относно
структурата на прилаганите в практиката планконспекти, технологиите и методите, които
използват при описание на отделни дидактични
обекти и цялостни сценарии.
9. Внедрен е модел за формиране на умения за
дидактическото проектиране в методическия курс
на бъдещите учители.
Приносите, според мястото им в дисертацията и
публикациите, в които са представени са описани в
таблица C. Номерата са според представянето им в
приложената документация. Някои публикации засягат
повече от един принос, но в таблицата са отбелязани само в
едно направление, което сме приели за ключово.

таблица С
Принос

Глава

Публикации

1

Гл.4

М1, П10, П26, П28, П31

2

Гл.1§3.3

М3, П1

3

Гл.1, Гл.2, Гл.4

М1, М3, П5, П7

4

Гл.2

М1, УП2, П4, П6, П9,П13,
П16, П20, П17, П21, П23,
П27, П29,

5

Гл.1§3.1 §3.2 Гл.2§3 §4

М1, П16, П17, П21

6

Гл.4§4

М1, П27

7

Гл.1§3

М1, М3, УП1, П1, П2, П3,
П11, П22, П23, П30

8

Гл.3

М2

9

Гл.4

УП3, УП4, П8, П12, П13,
П14, П15, П18, П19, П24,
П25
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Резюме на дисертацията на
руски и английски език
Методико-технологическая
реализация
дидактического
проектирования в обучении математике: В данной
диссертации представлена идея параллельного получения умений
дидактического проектирования в электронной и классической
форме. Предложена концептуальная модель формирования
умений дидактического проектирования в методическом курсе
будущих учителей. Даны примеры конкретных платформ для
описания дидактических сценариев и софтуера для создания
дидактических материалов для обучения математике, которые
можно использовать в проведения обучения, основанного
предложенной модели. Предложена стратегия создания
дидактического материала с помощью софтуерных технологий.
Описана параллель между классическим план-конспектом и IMSпакетом. Предложена схема внедрения данной инновации в
обучение будущих учителей математики.

Methodical and Technological Realization of Learning Design in
Teaching Math: This thesis presents the idea of concurrent receipt of
didactic skills of designing in electronic and traditional form. It offers
a conceptual model of the design of didactic skills in a methodological
course for future teachers. The work proposes examples of specific
platforms to describe teaching scenarios and software to create
didactic materials for teaching math, which can be used to provide a
training based model. It demonstrates a strategy to create didactic
materials using software technologies. We draw a parallel between the
classic didactic scenario and IMS-package. We offer a scheme for
introduction of this innovation in the training of future teachers of
mathematics.

