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ИНТЕРАКТИВНОСТ

В сферата на образованието интерактивността най-често се

определя като всяка форма на комуникация между учащите и

преподавателите, самите учащи, както и между учащите и

учебните ресурси (в които се включва и всяка компютърна

система). Интерактивността е много важен елемент в процеса

на преподаване и усвояване на учебния материал.

Особена актуалност придобива темата сега, когато широко

разпространение имат информационните технологии в

обучението. Те позволяват да се създават интерактивни

обучаващи програми, оказващи допълнителна помощ на

учениците при усвояване на учебните програми и при развитие

на познавателните им дейности.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ

В педагогиката се различават няколко модела на обучение:

пасивен – ученикът е в ролята на „обект” на обучението

(слуша и гледа);

активен – ученикът е в ролята на „субект” на обучението

(самостоятелна работа, творчески задания и задачи);

интерактивен – inter (взаимен), act (действие). Процесът на

обучение се осъществява в условията на постоянно, активно

взаимодействие между всички ученици. Ученикът и учителят са

равноправни субекти на обучението.



Използването на интерактивни модели на обучение

изискват моделиране на жизнени ситуации, използване на

ролеви игри, съвместно решаване на даден проблем.

Изключва се доминирането на който и да е участник в

учебния процес или на която и да е идея. Това е основа на

хуманния, демократичен подход към обучението.

Интерактивни технологии в обучението – това е такава

организация на процеса на обучение, в която е

невъзможно неучастието на ученика в колективния,

взаимнодопълващия се, основан на взаимодействието

между всички участници, процес на обучение.



ФОРМИ И МЕТОДИ НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ 

Работа по двойки

Ротационни (сменни) тройки

Аквариум

Въртележка

Брауново движение

Работа в малки групи

Незавършено изречение

Мозъчна атака



Дърво с решения

Ролева (делова) игра

Заеми позиция

Дискусия

Дебати

Всеки учител може самостоятелно да създаде, да

измисли нови форми на работа с групата.



ЩО Е ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА?

Интерактивната бяла дъска е една от многото технологични

иновации и софтуерни изобретения, която вече е достъпна и в

сферата на образованието. Целта на този тип дъска е да

допринесе за повишаване качеството на образованието. Всяко

приложение на интерактивната дъска, пуснато от компютър, се

визуализира на дъската. Разликата с традиционния екран е, че

ако трябва да се правят някакви промени и стартирания по

софтуера, това става от самата дъска, а не чрез мишката или

клавиатурата. На дъската може да се пише, рисува, редактира,

а също така от нея може директно да се принтира, запаметява,

съхранява и изпраща по e-mail.



Към днешна дата, използването на интерактивни

бели дъски е широко разпространено в редица

европейски държави (най-вече в Англия) и е

неизменна част от съвременните методи за бизнес

презентации и преподаване в училищата от западната

част от континента. За нашата страна обаче този тип

техника е сравнително ново явление, чиито

достойнства започват да придобиват популярност

едва напоследък.



Дъската всъщност е само едната от частите на т.нар.

интерактивна система за презентация, която включва

също компютър (може и мобилен) и мултимедиен

проектор. Най-общо казано интерактивната дъска

действа като компютърен екран, като едновременно с

това запазва основната си роля на нея да се пише. С

помощта на мултимедийния проектор на нея може да

се правят презентации на уроците и учителят да води

бележки или да маркира отделни теми и пасажи по

екрана.



Първата в света интерактивна дъска е била

представена от компанията SMART Technologies Inc.

през 1991 год., и едни от първите, които са оценили

възможностите на тази нова технология, са били

учителите. Използването на интерактивни дъски днес

помага да се разнообразят уроците, да се направят

по-ярки и увлекателни. Но за да стане учебния процес

по-интересен за учениците е необходимо правилно да

се избере интерактивната дъска, защото към нея се

предявяват специални изиквания.



Функциониращите интерактивни дъски обикновено

включват 4 елемента:

 компютър

 мултимедиен проектор

 съответно програмно осигуряване

 интерактивна дъска, която може да е в комплект с

вграден принтер.



Изображението от монитора на компютъра се

предава чрез проектора на интерактивната дъска, а

докосването до повърхността й постъпват обратно в

компютъра с помощта на кабел или чрез

безпроводников интерфейс за свръзка и се обработва

от специално програмно осигуряване.

Различават се интерактивни дъски с предно или с

обратно проектиране.



При предното проектиране проектора се

намира пред повърхността на интерактивната

дъска, а при обратното – зад нея. Има и скъпи

модели на интерактивни дъски, които не

използват проектор, а на практика

представляват голям сензорен плазмен панел.



ТИПОВЕ ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ

Интерактивните дъски са три типа:

 Дъски, реагиращи на промяна на

съпротивлението на повърхността при докосване.

Тези дъски имат мека и гъвкава повърхност, състояща се от

две части. Материалът, реагиращ на промяна на

съпротивлението е отделен чрез неголямо разстояние от

останалата повърхност на дъската и предава сигналите до

компютъра при сработване на специална мембрана. Тези

дъски могат да се управляват не само чрез специални маркери,

но и чрез обикновено докосване на дъската с ръка или

показалка.



Специалните маркери също така могат да се настроят (като се

използва съответното програмно осигуряване) да „пишат” с

различни цветове. Тези дъски са подходящи за училищата, те

са надеждни и не са необходими никакви специални

приспособления, които могат да се загубят или повредят.

 Дъски реагиращи на електромагнитни импулси

Тези дъски са подобни на традиционните и имат твърда

повърхност. Управлението се осъществява чрез специални

електромагнитни маркери, работещи с батерии. Повърхността

на дъската е покрита с мрежа от тънки проводници, фиксиращи

слабото магнитно поле, излъчвано от маркера.



 Лазерните дъски имат твърда работна повърхност

с инфрачервени лазерни скенери, разположени по

повърхността.

Тези скенери следят за движението на специалната

писалка, закодирания цвят и ги предават на

компютъра. Близки до тази технология са дъските

DViT (Digital Vision Touch), при които се използват

малки цифрови видеокамери, разположени по ъглите

на екрана и фиксиращи всяко докосване.



Към компютъра и към интерактивната дъска могат да

се включат: микроскоп, камера, цифров фотоапарат

или видеокамера. И с всички материали може да се

работи по време на урока. За учителя запасът от

изображения и видеоматериали при подготовка на

урока е безкраен и съществуват множество

обучаващи ресурси по всяка тема, а в различните on-

line библиотеки може да се намерят и конкретни

нагледни материали, които могат да се използват

многократно.



 При използване на интерактивна дъска учителят е

освободен от мисълта как да се съхранят и размножат

множеството хартиени листи, плакати и учебни пособия.

Цялата работа по време на урока с всички направени на

дъската записи и бележки могат да се съхранят на компютъра

за следващи преглеждания и анализи, в това число и като

видеозапис.

 Интерактивната дъска позволява да се възпроизвежда

информация във формат, достъпен за всички ученици.

Работейки на дъската с електронния маркер както с мишка,

учителят може бързо и нагледно да прилага един или друг

метод на работа.



В практиката се случва интерактивната дъска да се разположи

неправилно в класа, което прави работата с нея неудобна и

лишава учителя от стимули да усвоява новото оборудване.

Често интерактивните дъски са поставени неправилно.

Проблемът е в това, че положението на дъската относно

проектора не трябва да се променя. При избора на място за

интерактивна дъска трябва да се спазват същите изисквания,

които се спазват и при поставяне на класическата черна или

бяла дъска. Тя трябва да се разположи на такава височина,

така че да е добре видима и леснодостъпна. Само в този

случай се създават условия за ефективното й използване.



МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОР

Един от елементите на системите за интерактивно обучение е

мултимедийния проектор. Сред основните характеристики на

оптическия тракт на проектора са и такива, като минимално и

максимално разстояние до екрана, а също и проекционното

съотношение, т.е. отношението на разстоянието от проектора

до екрана към размера на формираното изображение. За

типичните, най-разпространени модели проекционното

съотношение превишава единица, а минималното разстояние

за фокусиране е няколко метра.

Има цял клас устройства, за които първия показател е по-

малко от един метър, а втория – само десетки сантиметра.



Избирайки проектор на базата на една или друга

технология, трябва да се замислим, колко често и

колко дълго ще се работи с него. 3LCD-апаратите при

често и продължително използване могат да се загуби

първоначалната яркост, въпреки че много съвременни

образци са избегнали на практика този недостатък.

DLP-моделите са по-малко чувствителни към честото

използване, но и те имат своите недостатъци –

проектираното от тях изображение трепти, т.е.

скоростта с която се сменят кадрите при повечето

едночипови устройства е обикновено 18 кадъра в

секунда.



Честото и продължително гледане на изображения

предизвиква умора в очите и ред други негативни последствия.

За това някои специалисти препоръчват там където се учат

деца, т.е. в училищата да се използват DLP-проектори със

стандартна скорост на обновление на изображенията 25

кадъра в секунда или 3LCD-проектори, при които този

параметър е в границите. При тези модели изображението се

формира от LCD-панел, а не от въртящо се цветно колело,

затова смяната на кадрите се получава плавно, а

изображението не трепти и е безопасно за зрението.



Тези проектори обикновено се закрепват на стената

на разстояние не повече от 40 cm от повърхността на

дъската и напълно изключват попадането на лъчи от

проектора в очите на работещия пред дъската човек.

Рационално решение се явява също и стационарното

закрепване на проектора на тавана. Има опасения, че

висящия над главите проектор е опасен, но в

действителност това не е така: таванните закрепвания

са много надежни, докато към стоящия на масата

проектор са включени кабели, в които децата могат да

се спънат.



НОВИ ВИДОВЕ ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ

Interwrite DualBoard е ново поколение интерактивна

бяла дъска със специално разработен софтуер, който

позволява едновременната й употреба от двама

ползватели. И докато другите бели дъски могат да се

управляват само от един човек, сега вече учители и

ученици могат да учат и творят заедно, като използват

двете интерактивни писалки в комплекта.





Resistive membrane whiteboard - тя се състои от

гъвкава бяла повърхност на панела, който има

два съпротивителни листа покрити с материали,

разделени от малко празно пространство, за да

произведе чувствителна на допир мембрана.



Electromagnetic whiteboard - Те

наподобяват конвенционалите бели дъски.

Притежават твърда повърхност и се отличават с

подредбата на мрежовите и електрическите кабели

под повърхността на дъската. Вградените кабели

влизат в контакт с една серпентина на върха на

писалката, за да идентифицират X и Y координати на

писеца. Върху електромагнитните бели дъски може да

се пише и рисува с нормална писалка.





Laser scanner whiteboard - Този вид интерактивна

бяла дъска има твърда повърхност за писане. Тя

използва инфрачервени лазерни скенери за

установяване на движение на писалката върху

повърхността. Тези лазерни скенери са монтирани в

горната част на дъската. Използват се специално

кодирани флумастери, чиято позиция се регистрира

лесно. По този начин се осъществява ефективно

взаимодействие между повърхността и писалката.





Infrared optical whiteboard - Този вид дъска

използва инфрачервена оптична технология за

проследяване на движението на пръст или писец

върху екрана. Повърхността му може да бъде

изградена от всякакви материали. При осъществяване

на натиск над нея се произвежда инфрачервена

светлина. След това информацията се манипулира от

софтуер, за да открие движението на маркера.





УЕБИНАР

Hoвaтa виpтyaлнa peaлнocт диĸтyвa нoви

възмoжнocти. Kъм извecтнитe фopми нa oбyчeниe ce

пpибaвя oщe eднa – oбyчeниe пo Интepнeт. Eднa oт

фopмитe нa oбyчeниe e Уeбинap. Дyмaтa Уeбинap

пpoизлизa oт aнглийcĸия тepмин wеb-bаѕеd ѕеmіnаr

(yeббaзиpaн ceминap). Oнлaйн ceминap, ĸoйтo ce

пpoвeждa в yeб пpocтpaнcтвoтo. Учacтницитe и

лeĸтopитe ce cвъpзвaт чpeз интepнeт и мoгaт дa бъдaт

в paзлични тoчĸи нa cвeтa. Moжe дa cъдъpжa лeĸции,

дoĸлaди, пpeзeнтaции и yъpĸшoп.



УЕБИНАР

Boдeщият Уeбинapa ce нaмиpa пpeд cвoя

ĸoмпютъp, a yчacтницитe oт вcяĸa тoчĸa oт

cвeтa, пpeд cвoитe ĸoмпютpи в дoмa cи, или

ĸъдeтo ce чyвcтвaт yдoбнo. Зa yчacтиe в

Уeбинap нe ce изиcĸвa ниĸaĸвa cпeциaлнa

пpoгpaмa. Уeбинapитe нe ce пpoвeждaт чpeз

Ѕkуре. Зa тяxнoтo пpoвeждaнe имa cпeциaлни

caйтoвe c виpтyaлни ĸлacни cтaи.



УЕБИНАР

Kaĸвo виждaт yчacтницитe нa cвoитe ĸoмпютpи?

Oбиĸнoвeнo се виждат няĸoлĸo пpoзopeцa, ĸoитo

мoгaт дa бъдaт:

•Bидeo c пpeпoдaвaтeля;

• Bизyaлни или тeĸcтoви мaтepиaли;

•„Πpoзopeц“ зa въпpocи ĸъм пpeпoдaвaтeля;

• Teĸyщa диcĸycия нa yчacтницитe в Уeбинapa;

• Имeнaтa нa yчacтницитe в Уeбинapa.



УЕБИНАР

Kaĸ дa ce вĸлючитe в Уeбинapa? Cлeд ĸaтo Baшaтa

зaявĸa зa yчacтиe в Уeбинapa бъдe пpиeтa, нa Baшия

имeйл aдpec щe пoлyчитe пиcмo c инcтpyĸции зa

cвъpзвaнe ĸъм Уeбинapa. Инcтpyĸциятa cъдъpжa

yниĸaлeн линĸ и пapoлa зa yeбинapa. Maлĸo пpeди

oпpeдeлeнoтo вpeмe зa нaчaлo нa Уeбинapa,

ĸлиĸвaйĸи нa линĸa oт Baшия имeйл aдpec щe

пoпaднeтe нa cпeциaлeн yeбcaйт зa ceминapитe

oнлaйн (yeбинapнa cтaя) нa cтpaницa c фopмa зa

вĸлючвaнe в Уeбинapa. Bъвeдeтe Baшeтo имe и oт ĸoй

гpaд cтe и нaтиcнeтe „Јоіn nоw“.



УЕБИНАР

B oпpeдeлeнoтo вpeмe зa нaчaлo, Bиe щe видитe и

чyeтe лeĸтopa, ĸaĸтo и щe видитe имeнaтa и нa

дpyгитe yчacтници. Πo вpeмe нa Уeбинapa мoжeтe дa

зaдaвaтe cвoитe въпpocи в peaлнo вpeмe в cпeциaлнa

фopмa зa цeлтa. Уeбинapитe винaги ce пpoвeждaт

интepaĸтивнo, лeĸтopът зaдaвa въпpocи нa

yчacтницитe, чeтe тexнитe въпpocи и ĸoмeнтapи,

oбщyвa c yчacтницитe. Kaĸтo се виждa, вcичĸo e мнoгo

лecнo и yдoбнo, нe ce нaлaгa дa xoди ниĸъдe. Moжeтe

дa yчитe пpeд cвoя ĸoмпютъp в дoмaшнa oбcтaнoвĸa.



ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Виртуалната класна стая представлява напълно

интегрирана във виртуалното училище система за

дистанционно обучение, която използва технология за

конферентна връзка, за да се симулира реална учебна

среда, в която участниците взаимодействат с

преподавателя, точно както в реална класна стая. С все

по-нарастващата популярност и достъпност на Интернет е

съвсем естествено, че образователната общност трябва

да се възползва от този огромен ресурс. Използването на

интернет води до значителни промени в образователните

модели.

http://www.onlineenglishclassroom.com/moodle/


ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Нарастващата популярност на "E-Learning" въведе нови

условия на образование, като виртуалната класна стая,

която има за цел да симулира традиционната класна стая, чрез

интернет, като всеки е в състояние да види и да чуе другите

участници на практика. Точно както терминът "виртуално"

означава симулация на нещо истинско, така виртуалната

класна стая е симулирана класната стая, която осигурява

удобна комуникационна среда за дистанционно обучение.

Виртуална класна стая позволява на учащите да присъстват в

курса от всяка точка на света, като значително намалят

времето и разходите за пътуване. Използва се като решение за

преподаване на живо, което обхваща целия процес на

обучение.



ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Виртуалната класна стая е софтуерна програма,

която се опитва да имитира реалните условия във

всяка обикновена класна стая. За целта е нужно да

има поне двама участника в учебна среда -

обикновено единият е преподавател, а другият –

ученик или студент. Често единият участник се намира

в реална виртуална стая, където има дъска, на която

се пишат или прожектират лекциите.



ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Технически изисквания

Първото и задължително условие е да има интернет

достъп, както и компютърът да е оборудван със

слушалки или тонколони. Много често задължително

условие е да сте снабдени и с микрофон, за да може

при желание да се включите в дискусията. Изисква се

и регистрация.



Големите учебни заведения създават персонални

пощенски кутии и потребителски профили на всеки от

своите ученици/ студенти и често чрез тези профили се

влиза в системата. Така се удостоверява кой присъства и

кой не, което пък е полезно от административна гледна

точка, ако е необходимо да ви се пишат отсъствия

например.

Лекторът преподава на дъската както във всяка нормална

класна стая. Понякога се провеждат паралелни сесии, на

които се преподава едновременно пред реални студенти,

и пред такива, които присъстват виртуално.



Всеки участник може да се включи в дискусията по всяко

време. За целта в интерфейса на програмата има бутони,

чрез които може да „вдигате ръка” и „изразявате емоции”

(познатите ни емотикони). Ако желаете можете да пишете

на „черната дъска” или да си говорите с определен

участник във виртуалната класна стая. Програмите

позволят и обмена на различни файлове – например

презентациите, които се представят, музикални и видео

файлове и, разбира се, самите лекции.



Едно от големите предимства на подобен род програми е, че

позволяват да присъствате на лекции, дори когато нямате

физическата възможност – например, ако сте болен или

пътувате. Много често университетите ползват услугите и на

външни лектори, на които понякога им се налага да изминават

огромни разстояния. С виртуалната класна стая това вече не

се налага.

Добре е и че лекцията се записва, и във всеки момент може

да се върнете назад във времето и да чуете това, което сте

пропуснали или не сте разбрали.



ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ НА GOOGLE

През септември 2014 г. софтуерният гигант

Google пусна на пазара новата си услуга Classroom.

През март тя стартира като пилотен проект и бързо

привлече интереса на учителите – над 100 000

преподаватели от 45 страни са регистрирани в нея.

От скоро GoogleClassroom е достъпна безплатно за

всички притежатели на акаунти Google Apps for

Education и е тясно интегрирана с останалите услуги

на интернет лидера, вкл. Gmail, Docs, Drive и

YouTube.

https://classroom.google.com/


ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ НА GOOGLE

С помощта на Classroom преподавателите могат

без излишни усложнения да организират в удобна

електронна форма учебния процес, да създават и

проверяват заданията и работите на учениците –

всичко това се структурира автоматично във

виртуални папки и документи в Drive за удобен

достъп.



ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ НА GOOGLE

Учениците виждат веднага каква е задачата и

пристъпват към изпълнението й. Данните за

изпълнението се обновяват в реално време и

учителят може веднага да започне проверка на

работите, да постави оценки и да добави коментари.

Поддържат се и индивидуални задания. Може да се

разпространяват съобщения и да се инициират

дискусии, а учениците – да обменят материали

помежду си и да отговарят на зададените от

преподавателя въпроси.



ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ НА GOOGLE

Идеята е възпитателите да не губят времето си с технически

дейности като копиране на уроци, които обслужват

образователния процес, а бързо и ефективно да пристъпват

към тяхната главна и единствена задача, а именно да

преподават качествено. В заключение новата програма е в

състояние да повиши нивото на организираност чрез

съхранението на информация без използването на хартиен

носител.

За сега не се предвижда публикуване на реклама в

Classroom, а съхраняваните данни няма да се използват от

компанията.



ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ НА GOOGLE

В момента услугата Classroom е достъпна на 42

езика, вкл. български, и е оптимизирана за работа с

мобилни устройства и четци на е-книги. С всеки

изминал ден нови учители и ученици се

присъединяват към нея – това е лесно, като на

адрес classroom.google.com желаещите да се включат

трябва да посочат своя статут (учител или ученик),

след което получават възможност да създават нов

курс или да се присъденият към вече съществуващ.

https://classroom.google.com/


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


