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Въведение

Проектът „Вдъхновяващо научно образование“ (ISE) 
има за цел да допринесе за изпълнението на „цифрови-
те технологии за Европа“ и по-специално към действие 
68 „Mainstream електронно образование в национал-
ните политики за модернизиране на образованието и 
обучението, включително в учебните планове, оценка 
на резултатите от обучението и професионалното раз-
витие на учителите и обучаващите“, като правят това 
в съответствие с препоръките на доклада Рокар: „Нова 
педагогика за бъдещето на Европа“, който поставя ос-
новите за въвеждането на изследователски подход в 
учебните планове за наука на държавите-членки.

Централната идея на проекта е, че преподаването в 
съответствие с изследователския подход може да сти-
мулира учениците и техните интереси в областта на на-
уката. Друга предпоставка е, че цифровите интерактив-
ни средства, могат да бъдат ефективно използвани за 
постигане на тези цели. ISE е създаден за проектиране, 
планиране и провеждане на мащабни пилотни проекти 
за стимулиране и оценка на новаторско използване на 
съществуващите инструменти за електронно обучение 
и ресурси (например интерактивни симулации, образо-
вателни игри, VR и AR приложения, инструменти за мо-
делиране и анализ на данни, eScience приложения, как-
то и , дигитални ресурси от изследователски центрове, 
научни центрове и музеи), с цел подобряване изучава-
нето на научни дисциплини и технологии в 5000 основни 
и средни училища в 15 европейски страни.

Методиката за изграждане на ISE иновации включ-
ва показатели за дейности по оценяване и градиране, 
относно проектирането и внедряването на иноватив-
ни практика при изучаването на научни дисциплини и 
промяна в организацията на училищата. Използването 

на инструменти и ресурси за електронно обучение по 
проекта, е съчетано с рамка за оценка, проследяване 
напредъка на учебните постижения, въз основа на рам-
ката PISA 2012 за оценяване компетентността на учени-
ците при разрешаване на проблеми. Този подход пред-
лага една добра основа за утвърждаване въвеждането 
на нови технологии, подкрепено с образователни ино-
вации в европейските училища, като по този начин се 
гарантира реално въздействие и широко приложение.

Това учителско ръководство цели да улесни препода-
ващите природни науки учители в тяхната навигация на 
ISE чрез съответната методология, инструментариум и 
ресурси, така че да създават и предлагат изследовател-
ски образователни сценарии за използване с учениците 
в класната стая.

Тази глава предлага кратко въведение в документа. 
Глава [2] обобщава основните насоки и обща информа-
ция за реализирането на вдъхновяващи научно-образо-
вателни сценарии, както и съответния шаблон, използ-
ван от ISE. Глава [3] се фокусира върху общностната 
среда на ISE, обяснявайки как може да се присъедините 
или създадете нова общност, да споделите търсенето 
си и създадете ресурси. Глава [4] включва поетапно 
обучение (стъпка-по-стъпка) за най-широко използва-
ните функционалности на ISE средата при авторство и 
разпространение: извличане и споделяне на ресурси, 
създаване и обогатяване на сценарии, а също и пре-
глеждане на тези сценарии. Накрая, глава [5] се фоку-
сира върху възможността за избор на характеристики 
при създаването и използването на формативно оценя-
ване и въпроси по решаването на проблеми, като част 
от един образователен сценарий, предоставяща съот-
ветната обосновка и ръководство за реализацията му.

1
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Научно образование базирано на проучване [IBSE]

2

2.1 Относно научното  
 образование базирано на  
 проучване [IBSE]

Разбирането за наука е от съществено значение в 
днешното общество. Общественото възприемане на на-
уката е силно повлияно от преживяванията в класната 
стая. Затова е важно за учителите по природни науки да 
разбират правилно науката и да предават точно пред-
ставянето ѝ в класните си стаи. Науката се определя 
като съвкупност от знания, процес на изследователска 
дейност, както и хората, участващи в научни начинания. 
Учителите по природни науки обикновено се концен-
трират върху съвкупността от знания, които формират 
тяхната дисциплина. Учениците трябва да се разбират 
процеса на научното изследване, който трябва да по-
лучат чрез опита си в класната стая и извън училище-
то. Малко определения на понятието наука включват 
хората, които са ангажирани в научното начинание. И 
все пак историята на науката непрекъснато доказва, 
отново и отново, че тя е история на учените. Призна-
вайки техните индивидуални качества, така важни за 
учените и предпазвайки ги от човешките недостатъци, 
които могат да повлияят и върху научната работа са 
фактори, допринасящи за правилното представяне на 
общата картина на науката. Различни модели на научно 
изследване бяха разработени и широко утвърдени през 
последните години. Беше показано, че натрупването на 
валидни и надеждни знания е целта на всички тези мо-
дели. Учителите по природни науки трябва да разбират 
както силните, така и слабите страни на процедурите, а 
също и логическите проблеми на различните модели на 
изследване. В класната стая трябва да има балансиран 

акцент върху науката като съвкупност от знания, проце-
си, и човешки начинания.

Идеята за преподаване на наука чрез проучване има 
дълга история в обучението по природни науки. Същест-
вува и толкова дълга история на объркването за това, 
какво точно означава преподаване на науката чрез про-
учване и – независимо от определението, прилагането 
му в класната стая. Обучението, базирано на проучване 
официално се насърчава като педагогически похват за 
подобряване изучаването на научни дисциплини в мно-
го страни (Bybee и др., 2008;. Hounsell & McCune, 2003; 
Minner и др., 2010). А след публикуването на „Научното 
образование сега: Доклад за обновена педагогика за 
бъдещето на Европа“ (Рокар и др., 2007), то се утвърж-
дава като една от най-добрите образователни цели за 
Европа (след подобни действия в САЩ от Националния 
съвет за научни изследвания, 1996, 2000; Центъра за за 
развитие на образованието, Център за научно образо-
вание, 2007).

Терминът „проучване“ се споменава в научната ли-
тература за образование като термин, обозначаващ 
най-малко три различни, но взаимосвързани катего-
рии дейности: с какво се занимават учените (изследват 
научни явления с помощта на научни методи, за да се 
обяснят аспекти на физическия свят); как учениците се 
учат (като изучават научни въпроси и участват в науч-
ни експерименти, подражавайки на практики и процеси, 
използвани от учените); педагогика, или преподава-
телска стратегия, възприета от учителите по природни 
науки (проектиране и внедряване на учебни дейности, 
които позволяват на учениците да наблюдават, експе-
риментират и преразгледат това, което става известно в 



10 Inspiring Science Education Ръководство за учителя

светлината на получените доказателства) (Minner и др., 
2010). Тази многозначност на термина отчасти обясня-
ва объркването, свързано с внедряването на термина 
„проучване на базата на научното образование“ (IBSE), 
който сам по себе си обединява различни образовател-
ни подходи, характерни за тези три важни сами по себе 
си „проучвателни дейности.“

Например, Linn и др. (2004) дават следното определе-
ние на понятието „проучване“: 

„Умишлени процеси на диагностициране на пробле-
ми, обсъждане на експерименти, формиране на ал-
тернативи, планиране на изследвания, изграждане на 
предположения, търсене на информация, създаване на 
модели, разискване с колеги, съгласуване на аргумен-
тации.“ (стp.4)

Това определение акцентира върху това, с което се 
занимават учените, докато Националния съвет за науч-
ни изследвания на САЩ дава следната дефиниция: 

„Комплект от взаимосвързани процеси, чрез които 
учените и студентите поставят въпроси за света на при-
родата и изследват явления, като по този начин, уче-
ниците придобиват знания и развиват богата гама от 
концепции, принципи, модели и теории, ... изучавайки 
науката по такъв начин, който отразява как всъщност 
функционира тя.“ (NRC, 1996: стр.214, цитиран от 
Krystyniak & Heikkinnen, 2007)

Тази дефиниция измества акцента върху това, как 
учениците научават, подчертавайки обаче тясната връз-
ка между проучването като научна практика и проучва-
нето като начин на научаване.

Научното образование, базирано на проучване е било 
описвано също като преподаване и изучаване на наука 
чрез проучване и като самото проучване (Tamir, 1985; 
Chiappetta, 1997; Zion и др., 2004). Изучаване на нау-
ката като проучване включва запознаване с начина, по 
който научно начинание прогресира, анализиране про-
цеса на проучване, извършен от други, понякога с помо-
щта на исторически перспективи (Bybee, 2000; Schwab, 
1962). Изучаването на науката чрез проучване, от друга 
страна, е свързано със задаването на изследователски 
въпроси от страна на учащия, генериране на хипотеза, 
извършване на експерименти за да бъдат проверени, 
конструиране и анализ на аргументи, основани на до-
казателства, признавайки алтернативни обяснения, и 

общуване чрез научни обосновки (Тамир, 1985). Препо-
даването на наука чрез проучване изисква да се преда-
де не само научна информация, но и възможности да 
се извърши по-задълбочено проучване и разбиране на 
научното проучване.

Подходът ISE признава необходимостта на учители-
те по природни науки да даряват своите ученици с по-
знанията и способностите да се занимават не само с 
проучване, но и с разбиране на научното изследване и 
разследване на приноса на резултатите към научното 
познание.

2.2  Учебен модел на IBSE
Както вече бе споменато в увода към това ръковод-

ство, ISE се занимава и с подкрепата на учителите да 
организират ефективно и последователно обучението 
на своите ученици чрез технологично-подсилени учебни 
процеси. Един от начините, чрез които ISE разработва 
решения за този проблем, е като осигурява учебни мо-
дели за учителите, за да им помогне да организират по-
добре последователността на своята преподавателска 
дейност.

„Един учебен модел включва характеристики на из-
следването на поредица от преживявания, предназна-
чени да оспорят настоящите разбирания на учениците и 
осигурят време и възможности за създаването на рекон-
струкция или обучение.“ (Bybee, 1997, цитиран от NRC, 
2000).

Имайки това предвид, ISE не възприема ученето чрез 
проучване, като следва указанията в линейна последо-
вателност от дейности (стъпка-по-стъпка), а по-скоро 
като преживяване на действия, които се сливат в едно 
цяло. Освен това, този метод подкрепя преобладаващо-
то мнение, че проучването е гъвкава педагогика, която 
позволява на учителите да приспособяват своите под-
ходи към желаните резултати от обучението и конкрет-
ните обстоятелства на различните класни стаи. И тъй 
като тези резултати от обучението са разнообразни и 
варират в зависимост от възрастта на обучаемите, те са 
силно структурирани и отворени за по-обстойни проуч-
вания, имайки своето място в атмосферата на научните 
класни стаи.

Има различни концептуализации на процеса на обу-
чение чрез проучване в научната литература. Учебният 
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модел на IBSE се състои от пет учебни дейности: ори-
ентиране и задаване на въпроси; създаване и конструк-
ция на хипотези; планиране и изследване; анализ и ин-
терпретация; и заключение & оценяване. Следващите 
подглави дават пояснения и предложения за евентуал-
ното съдържание на тези дейности.

2.2.1 Ориентиране и задаване на въпроси
Ориентиране: Осигурете контакт със съдържание-

то и / или предизвикайте любопитство
Тези анкетни дейности могат да бъдат фокусирани 

върху отговор на въпрос, но също така и относно раз-
следване на спорна дилема или решаване на проблем. 
Учителите могат да въведат темата с дискусия в час и 
да я подкрепят – например с разкази, видеоклипове, 
или анимации. Те могат да предоставят рамка за обсъж-
дане и следва да наблюдават участието на учениците 
в него. Формулирането на въпроси може да бъде улес-
нено чрез структуриране на някакъв проблем, като се 
идентифицират съответните ограничения и променли-
ви. Учениците задават въпроси, обсъждат свързаните с 
тях проблеми и водят записки на идеите си.

Дефиниране на целите и / или въпроси от насто-
ящите познания

Знаейки, кога дейността на обучение е приключила 
успешно налага изясняване на целите, които следва да 
бъдат постигнати, или на критериите, които трябва да 
бъдат изпълнени. Ето защо, заедно с техните учители, 
учениците трябва да определят учебните си цели, как-
ви предварителни познания са необходими за иденти-
фициране на проблемите, както и уменията за тяхното 
решаването. Ако е необходимо, те трябва да се съберат 
допълнителна информация за определяне на съответ-
ните променливи.

2.2.2 Създаване и конструиране на хипотези
Генериране на хипотези или предварителни обяс-

нения
Въз основа на предварителните си познания, учени-

ците използват бележките, които са направили, за да 
структурират някакъв въпрос, проблем, или случай и 
формулират хипотези, като съблюдават отношенията 
между измерими зависими и независими променливи. 

Би било трудно за учениците да формулират самосто-
ятелно подходящи хипотези. Поради това, тази учебна 
дейност изисква подходяща подкрепа (de Jong & van 
Joolingen, 1998). Правила за генериране на хипотези 
биха могли да служат като ресурси на този етап.

Дизайн; моделиране
 След това учениците проектират един експери-

мент, който е подходящ за тестване на своите хипотези. 
Правила за провеждане на опити за планиране могат 
да бъдат ресурси, които следва да бъдат на разположе-
ние на този етап. Разликата между експерименталния 
план и неговото реализиране (един регулативен про-
цес) трябва да бъде разбиран и предаван изрично от 
учителите.

В зависимост от фокуса на проучването, дейностите 
генериращи хипотези, както и проектирането им, могат 
да отнемат няколко форми. Един експеримент може да 
бъде създаден, за да тества някаква хипотеза. Може да 
бъде използван и за проверка при разрешаването на 
проблеми, отнасящи се до взаимодействието на хипоте-
зата с данните. Друг подход за изследване на хипотези 
е да се изработи модел, чрез изграждането на физиче-
ски или виртуален артефакт. Например, учениците мо-
гат да проектират къща да изследват влиянието ѝ върху 
емисиите на въглероден двуокис. Целесъобразността 
на модела може да бъде оценена чрез неговото съпос-
тавяне с бележките, които учениците са си водели по 
време на дейността.

2.2.3  Планиране и изследване
Планиране на изследването
Ясно формулираните хипотези улесняват планиране-

то на работния процес. Планирането включва определя-
не реда на дейности и междинни цели, кои инструменти 
и / или данни да бъдат използвани, добре изразена по-
следователност на дейностите и как те могат да бъдат 
разпределени между участниците.

Провеждане на изследването
Изследванията могат да се извършват чрез провеж-

дане на експерименти или проектиране на артефакти, 
като се използват физически, виртуални, или отдалече-
ни инструменти.
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2.2.4  Анализ и интерпретация
Анализиране и интерпретиране: Събиране на ре-

зултати от данни
Събраните данни ще бъдат анализирани и интерпре-

тирани. Анализ на данните и инструменти за обработка 
трябва да бъдат използвани на този етап. Учителите 
трябва да помагат на учащите в случай на затруднения 
– понякога те няма да знаят от къде да започнат с търсе-
нето на данните. Учителите могат да подпомогнат про-
цеса на анализиране, като съдействат на учениците да 
организират събраните данни и ги интерпретират чрез 
идентифициране на съществени проблеми. При раз-
решаването им, могат да бъдат използвани и решения 
на експерти, които да бъдат разгледани и сравнени със 
собствените мнения на учениците по същите проблеми. 
При изследването на спорни случаи, различни гледни 
точки относно конкретния случай следва да бъдат ана-
лизирани, както и приноса на различните източници на 
информация трябва да бъде определен. Тези процеси 
могат да генерират нови въпроси за по-нататъшно из-
следване.

2.2.5 Заключение и оценка
Обобщаване и разясняване на резултатите; разпрос-

транение:
Достигане до заключения в процеса на изследване 

може да означава постигането на консенсус за реша-
ването на даден проблем, създаване на общ артефакт, 
или синтезиране на различни гледни точки за да се 
стигне до взаимно взето решение. Процесът на оценка 
може да бъде улеснен и чрез представяне на заключе-
нията пред по-широка аудитория, тъй като това дава 
възможност за репликация и / или потвърждаване на 
представените резултати.

Оценка; разсъждения
Тъй като е важно не само да се достигне до заключе-

ние, т.е. да се разреши проблема, но също така и дейст-
вително да се научи нещо, са необходими разсъждения, 
за да се даде възможност за припознаване на подобни 
случаи в бъдеще, използване на получените знания и 
прилагане научената стратегия. Освен оценяване на 
собствените резултати, би било интересно да се напра-
ви оценка на чуждите постижения и определи степента, 

до която те отговарят на определените критерии. След 
приравняване на събраните данни към тези критерии, 
може да наложи по-следващо усъвършенстване и пре-
цизиране на концепцията. Когато се определя дали са 
постигнати целите на обучението, може да се окаже 
много ценно за бъдещите изследователски дейности 
да се идентифицират кои са факторите, които спомагат, 
или пречат за реализиране на целите.

Помислете за други обяснения
При разглеждане на спорни случаи – както и преди, 

качеството на други възможни обяснения трябва да 
бъде разгледано и преценено. Тези процеси могат да 
доведат до възникването на нови въпроси за по-ната-
тъшно изследване.

Различните източници на информация могат да бъдат 
намерени от самите ученици, или предоставени от учи-
теля посредством линкове, документи, или други мате-
риали.

2.3 Образователните сценарии на  
 ISE и „големите идеи“ в  
 науката

За да се организират образователни сценарии основа-
ни на проучване съгласно ISE, така че да бъде достъпни 
за учителите и лесни за използване, беше решено, че в 
допълнение към редица други по-конвенционални ме-
таданни (например: фаза училище, тема наука, възраст 
на учениците, и т.н.), те ще трябва да бъдат обвързани 
с една от „големите идеи“ в науката. Тези „големи идеи“ 
представляват всеобхватни принципи в учебната про-
грама по наука и могат да бъдат разглеждани като „кош-
ници“, в които може да бъде поставено съдържанието 
на материал от различни научни дисциплини, за да се 
разработи обща тема, преминаваща през всички науч-
ни дисциплини с течение на времето. Според доклада 
на Harlen (2010), за цели на научното образование не 
трябва да се приема „самоцелното познаване на съв-
купност от факти и теории, а прогресивното развитие 
към съществени идеи, които позволяват осъзнаването 
на значими събития и явления с пряко отношение към 
живота на учениците не само по време на учебните им 
години, но и след тях.“ В този доклад са идентифицира-
ни 14 такива идеи, които включват както научни идеи, 
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Таблица  1: „Големи идеи“ в науката

1

Всичкият материал във Вселената е направен 
от много малки частици. Светлината във всички 
различни дължини на вълните прониква във 
Вселената. (Тази идея е леко променена от 
оригиналния Harlen)

2 Обектите могат да засегнат други обекти на 
разстояние.

3 Промяна в движението на даден обект изисква 
нетната сила да въздейства върху него.

4
Общата сума на енергията във Вселената е 
винаги една и съща, но енергията може да се 
трансформира, когато обстоятелствата се про-
менят, или са променени принудително.

5
Съставът на Земята и нейната атмосфера, как-
то и процесите, които протичат в тях оформят 
повърхността на Земята и нейния климат.

6 Слънчевата система е една много малка част от 
милионите галактики във Вселената.

7 Организмите са организирани на клетъчна 
основа.

8
Организмите изискват доставка на енергия и 
материали, за които те често са зависими от 
или в конкуренция с други организми.

9 Генетичната информация се предава от едно 
поколение организми към друго.

10
Разнообразието на организмите, които същест-
вуват понастоящем, или вече са изчезнали, е 
резултат от еволюцията.

така и представи за науката и нейната роля в общество-
то. Първите 10 от тях (предишните десет) се приемат от 
ISE да бъдат изрично свързани с неговите образовател-

ни сценарии. Таблица 1, представя едно предложение 
за колекцията „големи идеи“ в науката.
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СПОДЕЛИ
Ресурси и Инструменти
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Общността ISE и нейното обкръжение:

За да постигне своите цели, ISE взима предвид но-
вовъзникващите образователни парадигми свързани с 
достъпа до учене (известен като мандат „инфраструк-
турно оборудване“ от преди), създаването и споделяне 
на знания (наричани „учебни материали“) и създаване-
то на компетенции в учебните общности (професионал-
но развитие на учителите). По този начин той е домакин 
портал си под шапката на Open Discovery Space (ODS) 
(http://portal.opendiscoveryspace.eu/), среда, създаден с 
финансиране от Европейския съюз, за да се насърчат 
образователните общности да използват и споделят 
ресурси за електронно обучение, и обменят своя опит 
и виждания за облекоченото използване и качеството 
на тези ресурси. В ISE общността учителите моат да 
се присъединят към съществуващи общности или да 
създадат нови общности, да обсъждат, споделят и раз-
менят идеи и ресурси както на майчиния си, така и на 
английски език, по определени теми и конкретни инстру-
менти за електронно обучение на училищно, национал-

но, или международно ниво. Следващите секции имат 
за цел да послужат като ръководство на това, как човек 
може да се присъедини или създаде една общност и да 
се споделя търсенето и създаването на ресурси в ISE 
както за общността, така и за неговото обкръжение (или 
ISE порталът)

(http://portal.opendiscoveryspace.eu/ise).

3.1 Присъединяване към ISE и  
 някоя от съществуващите  
 общности

Първото нещо, което всеки потенциален член на ISE 
общността (в конкретния случай „вие“) трябва да напра-
ви, за да бъде в състояние да се възползва от всички 
удобства на ISE общността и нейното обкръжение, е да 
се присъедини към нея на началната страница на пор-
тала, като кликне върху съответния линк в горния десен 
ъгъл на страницата (Фигура 1).

3

Фигура 1 - Присъединяване към ISE чрез началната страница на портала

Предоставят ви се две опции (фигура 2):
[1]. само за „Регистрация в ISE портал“, или
[2]. на „Регистрация и присъединяване се към, някоя от на ISE общности“.



16 Inspiring Science Education Ръководство за учителя

Фигура 2 - Регистриране в портала на ISE

Фигура 3 - Търсене на ISE общност

1

1

2

2

И в двата случая трябва да предоставите вашите 
потребителски данни и ще получите имейл, потвърж-
даващ, че успешно сте регистриран. В първия случай, 
можете да се регистрирате и след това да решите, дали 
искате да се присъедините към дадена общност или 
сам да създадете нова общност. В последния случай, 
можете да търсите сред съществуващите практикуващи 
общности, да изберете една, а след това да се регис-
трирате в ISE и същевременно да се присъедините към 
нея.

Както по-рано казахме, порталът ISE има за цел на-
сърчаване на истински съвместен подход към научното 
образование и преподаването му, чрез изграждане на 
практикуващи общности. Тези общности представляват 
сърцевината на ISE, така че веднага след като се регис-

трирате и присъедините към някоя от тях, Вие ставате 
част от една педагогическа общност в търсенето, из-
ползването, модифицирането и създаването на учебни 
материали за обучението по природни науки.

Ако желаете да се присъедините към вече съществу-
ваща общност от потребители, кликнете върху раздела 
общности в горната дясна част на екрана (Фигура 3 - 
[1]), за да разгледате всички вече съществуващи общно-
сти, сортирани като „най-нови“ или „най-популярни“ или 
ограничите търсенето си по заглавие, училище, държа-
ва, или предмет на дейност (техника, ИКТ, математика, 
наука) (Фигура 4 - [1]). Алтернативно, в долната част на 
първата страница, може лесно да намерите „най-попу-
лярните,“ „най-новите,“ или „международните общно-
сти“ (Фигура 3 - [2]).
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След като кликнете върху една от тези опции, ще бъ-
дете пренасочени към списъка на общностите, където 
ще видите името ѝ, както и кратко описание на всяка 
една от тях. Може да поискате да „посетите общността, 
за да видите повече“ (Фигура 4 - [2]) за нея ( Фигура 5 - 

[1]) . След като сте намерили общност, в която бихте ис-
кали да участвате, кликнете върху бутона „регистрирай 
се“ (Фигура 4 - [3] или фигура 5 - [2]), за да пожелаете да 
се присъедините към тази общност.

Фигура 4 - Търсене на съществуващи ISE общности

Фигура 5 - Откриване информация за съществуващи ISE общности

4

1

3

2

2

1

След това ще бъдете помолени да обясните защо би-
хте искали да се присъедините към тази общност (Фи-
гура 6). Малко след като изпратите тази информация, 
на електронната си поща ще получите съобщение дали 
Вашата заявка е била одобрена. Ако тази процедура е 

приключила успешно, след това ще можете да участва-
те като активен член на общността, да качвате ресурси, 
обсъждате с други членове и следите различни събития 
от региона, представляващи интерес за Вас.
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Фигура 6 - Присъединяване към съществуващи ISE общности

Фигура 7 - Създаване на под-общност в съществуваща ISE общност

3.2 Създаване на собствена  
 практикуваща ISE общност

Можете да създадете нова общност, или под-общност 
към вече съществуваща такава. Преди създаването на 
нова общност, проверете дали вече не съществуват 
други подобни, към които бихте могли да се присъеди-
ните. Това ще гарантира, че можете да си взаимодейст-
вате с повече учители, да обменяте мнения и получите 
достъп до вече съществуващо количество от ресурси.

Създаването на под-общност би било добра идея, ако 
сте намерили вече съществуваща общност, която се за-

нимава с голяма по обем тема [напр. научно образова-
ние], и бихте желали я стесните и конкретизирате [напр. 
екологично образование]. В същия контекст, може да 
бъдете част от специфична училищна общност, но же-
лаете да създадете под-общност за учители по англий-
ски език към Вашето училище.

При условие, че желаете да създадете под-общност, 
ако вече сте член на главна общност, кликнете върху 
бутона „нова под-общност,“ на началната страница на 
главната общност (Фигура 7).
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Фигура 8 - Създаване на нова ISE общност

3.3 Използване или управление  
 на практикуваща ISE общност

След като станете член на ISE общност, или мени-
джър на такава, можете да споделяте и / или използва-
не нейните ресурси, да участвате в и / или създаването 
на групи, дейности, събития, блогове, анкети и дискусии 

(Фигура 9 - [1]). Като ръководител на ISE общността има-
те допълнителни функции като да „каните“ нови потен-
циални членове да се присъединят към общността, да 
я „персонализирате“ (Фигура 9 - [2]), както и да опреде-
ляте роли за членовете и променяте нейните настройки 
(напр. нивото на достъпност, общностния домейн и т.н.).

От друга страна, ако желаете да създадете нова общ-
ност, трябва да щракнете върху бутона „създаване на 
нова ISE общност“ (Фигура 4 - [4] и Фигура 8 - [1]).

 И в двата случая, ще бъдете помолени да пред-
ставите някаква информация за общността (съответно 
под-общността), която искате да създадете: нейното за-
главие, кратко описание, страната на действие и името 

на Вашето училище (Фигура 8). Малко след като пре-
доставите тази информация, ще получите електронно 
съобщение, дали Вашата общност е одобрена. Ако тази 
процедура е приключила успешно, ще станете мени-
джър на новата общност и ще можете да редактирате 
различните ѝ настройки.

1
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Фигура 9 - Използване и управление на нова ISE общност

2

1
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УПОТРЕБА
Дигитални ресурси във 
вашата класна стая
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ISE ресурси, ISE инструменти за електронно обучение  
и сценарии на употреба

4.1  ISE инструменти за  
  електронно обучение

Второто много важно предназначение на ISE средата 
е да се даде достъп до голям брой инструменти за елек-
тронно обучение чрез своето „хранилище за цифрови 
инструменти.“ Тези инструменти могат да бъдат както 
достъпни и използвани независимо от всички остана-
ли ISE ресурси, така и интегрирани в образователните 
сценарии, създадени от членове на общността. Следва-
щият раздел се отнася до това, как могат да се търсят 
ISE инструменти за електронното обучение, а подточка 
4.2.2.2 показва как потребителите могат да интегрират 
такива инструменти в своите образователни ресурси.

4.1.1  Намиране на ISE инструмент за електронно  
   обучение

За да търсите ISE инструмент за електронно обуче-
ние трябва да кликнете върху зеления бутон „хранили-
ще за дигитални инструменти „ (Фигура 10 - [1]) в горна-
та част на страницата, и след това да направете едно 
или повече от следните неща:

1. основно търсене на инструменти чрез ключови 
думи в заглавието им (Фигура 10 - [2]);

2. разширено търсене (Фигура 10 - [3] и фигура 11)
3. преглеждане чрез използването на големи идеи 

(Фигура 10 - [4] и фигура 12)

4

Фигура 10 - Търсене на ISE инструменти за електронно обучение

2

3 4

1
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4.1.1.1  Разширено търсене
Разширеното търсене на ISE инструмент за електрон-

но обучение Ви дава възможност да ограничите търсе-
нето си, като използвате следните критерии (Фигура 11):

Фигура 11 - Разширено търсене на ISE инструменти за електронно обучение

• Възраст на учащите, с които възнамерявате да го 
използвате

• Използвания език
• Дали е подходящ за използване с мобилни устрой-

ства
• Ниво на трудност (за обучаващите се)
• Ниво на взаимодействие (между обучаващите се)
• Ниво на компетентност на учителите (на база рам-

ката по ЮНЕСКО ИКТ)
• Темата, за която се отнася този домейн
• Инструмента големи идеи в науката може да бъде 

използван за насърчаване
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4.1.1.2  Преглеждане чрез използване на големи  
   идеи

Ако от друга страна сте решили коя от големите идеи 
в науката да използвате в преподаването си на природ-
ни науки и търсите подходящ инструмент за електронно 

обучение, щракнете върху червения бутон „преглежда-
не чрез използване на големи идеи“ (Фигура 10 - [4]), 
която ще Ви отведе до страница, представяща големите 
идеи в науката посредством препратки към съответните 
инструменти (Фигура 12).

4.1.2 Използване на ISE инструмент за  
 електронно обучение

След като изберете ISE инструмент за електронно 
обучение, който бихте желали да използвате, като клик-

нете върху него, можете да видите цялата информация, 
отнасяща се до него, включително педагогическия кон-
текст на използването му и съответната техническа ин-
формация (фигура 13).

Фигура 12 - Избор на ISE инструмент за електронно обучение с помощта на големи идеи в науката
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Фигура 13 - Информация относно различни ISE инструменти за електронно обучение

4.2 ISE Ресурси
Една от основните функции на практикуващата ISE 

общност е да улесни обмена на ресурси сред своите 
членове. По-специално, има две категории ресурси, 
които могат да бъдат споделяни в ISE среда (или пор-
тал):

Образователни обекти: това са типични цифрови ма-
териали, като видео и аудио лекции (подкасти), справ-
ки и четения, работни книги и учебници, мултимедийни 
анимации, симулации и демонстрации.

Образователни сценарии: те са с по-кратка продължи-
телност, като „учебни планове,“ или с по-голяма продъл-
жителност на обучението, като „сценарии.“ Те предос-
тавят на учителите насоки за провеждане на урок (или 
поредица от уроци), чрез научно проучване, използвай-
ки един от дигиталните инструменти в ISE хранилище, 
или някакъв друг цифров инструмент. Те обикновено 
съдържат информация за образователните си цели и 
предлагат начини за оценяване. Образователните сце-

нарии могат да бъдат повторно използвани от един и 
същ учител, както и от други учители.

Има и повече от един начин да се споделят ресурси:
1. Да използвате съществуващ или модифициран 

ресурс;
2. Да създадете нов ресурс.
 Следващите секции имат за цел да послужат 

като ръководство за това, как може да се използват и 
създадат ресурси в ISE среда стъпка-по-стъпка.

4.2.1  Използване на съществуващ ISE ресурс
Средата ISE се състои от огромен на брой ресурси, 

които постоянно се обновяват и подобряват с нови ре-
сурси, добавяни всеки ден от потребителите на ISE. 
След като влезете в профила си, можете да:

1. търсите чрез всички налични ресурси, като щрак-
нете върху един от зелените бутони в горната 
част на страницата (Фигура 14 - [1]), а след това 
или направите свободно търсене на текст, или го 
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ограничите по заглавие, дата, автор, дисциплина, 
контекст на употреба, вид на ресурса, копирайт 
и т.н.

2. търсите в рамките на една практикуващата общ-
ност ресурси, в която членувате (Фигура 14 - [1]), 
по тяхното заглавие и вид, или сортирани като 
„най-нови,“ или „най-популярни“

 И в двата случая, ако намерите образователен 
ресурс, който ви интересува, можете да „прегледате 
ресурса“ (фигура 15 - [1]) и да изберете опцията „Pin 
Resource“ (фигура 15 [2]) към някоя от общностите, на 
които сте администратор и по този начин го направите 
част от своите ресурси.

4.2.1.1    Използване на съществуващ  
     образователен сценарий

Ако ресурсът представлява образователен сценарий 
и искате да го използвате, трябва първо да го клонирате 

(фигура 15 [3]). Чрез натискане на бутона „Clone,“ ще бъ-
дете прехвърлени към друга страница, наречена „обоб-
щение“ (фигура 16), която дава обобщена информация 
за образователния сценарий, под заглавията „обща ин-
формация,“ „образователен контекст,“ „образователени 
цели,“ „домейн на темата, „допълнителна информация“ 
(Фигура 16 - [1]). При щракване върху иконата в горния 
ляв ъгъл на страницата за клониране на ресурсите (Фи-
гура 16 - [2]), ще Ви бъде дадена възможност да прера-
згледате и (ако желаете), адаптирате към своите нужди, 
обобщената информация и метаданни за ресурса по 
горните заглавия (Фигура 17 - [1]). Накрая, ще бъдете 
помолени да „запазите,“ или „запаметите и редактирате 
фазите“ (Фигура 17 - [2]). Ако кликнете върху последна-
та опция, ще бъдете прехвърлени към авторската среда 
на образователния сценарий, където ще можете да го 
променяте според желанията си (виж точка 4.2.1.2).

Фигура 14 - Търсене на образователни ресурси

Фигура 15 - Намиране на образователен ресурс: следващи 
стъпки

1

2

1 3 2
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Фигура 16 - Клониране на образователен сценарий

Фигура 17 - Адаптиране на метаданните за образователен сценарий

2
1

1

1

1

1

2

1
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Фигура 18 - Моят акаунт в ISE

Фигура 19 - Редактиране на образователен сценарий

4.2.1.2   Променяне на съществуващ  
    образователен сценарий

След като клонирате своя обучителен сценарий, той 
се появява като образователен ресурс във вашия про-
фил на ISE / акаунт (фигура 18). След това, той може 
да бъде използван в класната стая като вече съществу-
ващ ресурс, или да бъде допълнително модифициран. 
И в двата случая трябва да щракнете върху него и след 
това кликнете върху бутон „редактиране“ (фигура 19). 
Обобщаващата страница на ресурса (фигура 20) е мно-
го сходна по съдържание на тази, която се появява, ко-
гато клонирате образователен сценарий (фигура 16), но 
също така се различава от нея по два съществени начи-
на: в нея сега Вие се появявате като автор на сценария 
(Фигура 20 - [1]), а също така Ви се предлагат редица 
нови бутони в горния ляв ъгъл на страницата (Фигура 
20 - [2]). Тези бутони, от ляво на дясно Ви позволяват да:

• Редактирате съдържанието на образователния 
сценарий

• Редактирате включените в него метаданни
• Определите своя статут като проектен, или за-

ключителен (само образователни или финализи-
рани сценарии могат да бъдат използвани в клас-
ната стая).

• Предоставите образователен сценарий, в който 
се включат линкове („учител“ и „клас“), които да 
бъдат използвани във Вашия урок (фигура 21).

• Моля, имайте предвид, че всеки път, когато пре-
подавате урока си в класната стая, ще се нуждае-
те от нов набор на линкове за доставка на:

• преглеждане историята на сценария
• преглеждане на самия сценарий
• клониране на сценария
• изтриване на сценария.
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Фигура 20 - Използване на образователен сценарий

Фигура 21 - Подготовка за представяне на образователен сценарий

2

1

4.2.1.3 Представете съществуващ образователен  
   сценарий

Като натиснете бутона, или копирате „връзка с учи-

тел“ във Вашия браузър, ще бъдете пренасочени към 
средата за доставка (фигура 22).
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Фигура 22 - Среда за представяне от учител

Фигура 23 - Среда за представяне от ученик

Чрез натискане на бутона, или копиране на линка „клас“ в браузъра на компютрите в класната стая, всеки ученик 
ще бъде насочен към средата за доставка (фигура 23).

И в двата случая, ще може да видите сценарий, който 
е разделен на 5 раздела, съответстващи на 5-те учеб-
ни дейности, базирани на проучване, които са предста-
вени в глава 2: „ориентиране и задаване на въпроси,“ 
„създаване и конструиране на хипотези, “планиране и 
проучване“, „анализиране и интерпретация,“ и „заклю-

чение и оценка“ (Фигура 24 - [1]). Разликата между лин-
ка „учител“ и линка „клас“ се състои в следното: първият 
включва сиви кутии с директни предложения / бележки 
/ напомняния за учителя, които да бъдат използване в 
класната стая (Фигура 24 - [2])



32 Inspiring Science Education Ръководство за учителя

Фигура 24 - Учителски изглед на образователен сценарий

Фигура 25 - Създаване на нов образователен ресурс в общността: образователен обект

4.2.2 Създаване на нов ресурс
Ако желаете да създадете определен ресурс, в зави-

симост от неговия вид, може да се следват различни пъ-
тища. В ISE среда, всички нови ресурси могат да бъдат 
създавани само в рамките на общностите на които Вие 
самия сте член, като кликнете върху линка „ресурси“ в 
началната страница на определена общност (вижте фи-
гура 9), а след това и върху бутона „създаване на нов 
образователен ресурс в общността“

(Фигура 25 - [1]).

4.2.2.1   Добавяне на образователен предмет
Ако желаете да създадете образователен ресурс от 

типа на „образователен предмет,“ изберете тази опция 
(Фигура 25 - [2]) и след това натиснете „създайте нов“ 
(фигура 25 - [3]). В следващата страница ще имате нуж-
да, за да осигурите дял за образователния обект, не-
говия образователен контекст (т.е. дали тя е насочена 
да бъде използвана в началното и / или средно обра-
зование и / или в неформален контекст) и неговия тип 
съдържание (т.е. дали това е файл, съдържащ ресурса, 
или линк към съответния ресурс). ( Фигура 26 )

2 3

1
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Фигура 26 - Добавяне на нов образователна обект

Фигура 27 - Създаване на нов план за урок / образователен сценарий

4.2.2.2   Създаване на образователен сценарий  
    (вкл. урок)

Ако искате да създадете образователен сценарий 
(независимо дали това е план за урок или поредица 

от учебни планове), изберете вида на образователния 
ресурс: „урок“ или „образователен сценарий“, изберете 
инструмент: „ISE авторство“ и след това натиснете „съз-
дайте нов“ (фигура 27).

Вие ще бъдете отново насочени към ISE авторски инструмент, където създадените от вас ISE уроци/сценарии, 
ще виждат като списък (фигура 28)
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Фигура 28 - ISE авторски инструмент – Моите планове на уроци и образователни сценарии

Фигура 29 - ISE авторски инструмент – Добавяне на метаданни към моя ISE урок / сценарий

Натиснете бутона „създаване на нов урок,“ за да за-
почнете подготовката на Вашия ISE урок / сценарий 
(фигура 28).

 Както и при клонирането и адаптирането на об-

разователния сценарий (виж фигури 12 и 13), ще трябва 
да добавите образователни метаданни за Вашия ISE 
урок / сценарий, като следвате 5 лесни стъпки за един 
уизард от метаданни (фигура 29).
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Фигура 30 - ISE авторски инструмент – Добавяне на съдържание към 5-те изследователски дейности

Фигура 31 - ISE авторски инструмент – Добавяне на външен инструмент като вградена рамка

Фигура 32 – ISE авторски инструмент – Добавяне на повече функции

След това можете да добавите съдържание (а имен-
но: текст, изображения и видео) към петте проучвателни 
дейности на Вашия ISE урок / сценарий (фигура 30 - [1]). 
Освен това, можете да добавите външни цифрови ин-
струменти (например Google таблици, Google докумен-
ти, Phet симулации, GeoGebra работни листове и т.н.) 
към петте проучвателни дейности, като изберете доба-
вяне на вградената рамка чрез богат текстов редактор 
(фигура 31). По-специално, трябва да добавите адреса 

на външния инструмент и неговите размери (а имен-
но, широчина и височина) на вградената рамка, където 
външния инструмент ще бъде представен.

Друга възможност е да натиснете бутона Plus (+) (Фи-
гура 30 - [2]) и след това да изберете търсене на хра-
нилище за ISE инструменти и добавите инструменти за 
електронно обучение към Вашия ISE урок / сценарий 
(Фигура 32 - [1] и Фигура 33).

1 2

1

2
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Фигура 33 - ISE авторски инструмент – Добавяне на инструмент за електронно обучение към моя ISE урок / сценарий

Фигура 34 - Добавяне на насоки, видими само за учителя

Моля да се обърнете директно към учениците, които 
ще работят с Вашия урок / сценарий. Ако искате да да-
дете допълнителна информация или инструкции на учи-

теля, моля Ви добавете допълнителна кутийка за това, 
наречена „насоки“ (Фигура 32 - [2] и Фигура 34).

Можете да запишете вашия ISE урок / сценарий по 
всяко време чрез натискане на оранжевия бутон в до-
лния десен ъгъл („запазване на урок“). Можете също 
така да прегледате ISE урок / сценарий с натискане на 

зеления бутон в долния десен ъгъл (виж фигура 34). Ко-
гато е запазен, ISE урокът / сценарият ще се появи под 
„моите уроци и образователни сценарии“ (виж фигура 
28).
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Фигура 35 – ISE авторски инструмент – Финализиране на ISE урок / сценарий и изпращането му на ISE общността

След завършване добавянето на съдържание към Ва-
шия ISE урок / сценарий за всички проучвателни дейнос-
ти, Вашият урок / сценарий е готов да бъде предоставен 
на клас от ученици (моля, вижте раздели 4.1.2 и 4.1.3). 
Въпреки това, неговия статут ще остане „проектен,“ ос-
вен ако не изберете опцията „определете статута като 
финален“ (Фигура 35).

Ако статута на един ISE урок / сценарий е определен 
като „финализиран,“ то той ще бъде публикуван неза-
бавно в ISE общността, т.е. там от където сте започнали 
(виж фигура 9). Ако искате да запазите един урок / сце-

нарий като проектен, то той ще бъде представен само 
във Вашия ISE профил (фигура 18), а не в ISE общност-
та, от където сте започнали. На последно място, следва 
да се отбележи, че ако нивото на лицензиране на Вашия 
урок / сценарий е „частен,“ той ще остане видим само за 
Вашия профил в ISE портала (дори ако неговото със-
тояние е „финализирано“). За го направите видим за 
ISE общността, трябва не само да го определите като 
„финализиран,“ но да осигурите ниво на обществено ли-
цензиране в метаданните за урок / сценарий (а именно 
публично, не позволяващо адаптации).
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ОЦЕНКА
Студентите Изпълнение и умения
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Въпроси касаещи оценяването в ISE среда

Инструмента за ISE авторската система предлага 
на учителите две допълнителни функции, които могат 
да бъдат използвани, за да се обогатят и подпомогнат 
представянето и оценяването на уроци по природни на-
уки. Тези функции са:

1. възможност за добавяне на форматиращи въпро-
си чрез множествен избор за оценка във всеки 
момент по време на образователния сценарий

2. възможност за добавяне на въпроси, свързани с 
разрешаването на проблеми в края на четири от 
фазите на анкетния процес.

И при двете от тези опции, на учителите се предоста-
вя графичен отчет за анализиране резултатите от тази 

оценка на техните ученици.

5.1 Създаване на въпроси за формативно  
 оценяване

Чрез натискане на бутона „въпрос“ в допълнителната 
лента с инструменти, която се появява при натискане на 
знака „плюс“ (+) (виж фигура 30 - [2]), на всяко едно мяс-
то в рамките на един образователен сценарий (фигура 
36), можете да добавите въпрос с множество, до 4 въз-
можни отговора, за Вашите ученици. Можете също така 
да дадете възможност за избиране на текст за обратна 
връзка, която ще се появи на учениците, които избират 
всеки едеин отговор (фигура 37). Можете да добавите 

5

Фигура 36 - ISE авторски инструмент – Създаване на въпроси за формиране на оценка

толкова много въпроси, колкото искате.
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Фигура 37 - ISE авторски инструмент – Писане на въпроси за формиране на оценка 

5.2 Създаване на въпроси при   
 разрешаването на проблеми

Една от целите на ISE е да се подобри компетент-
ността на учениците за разрешаване на проблеми в 
областта на науката. В следващите подразделения, са 
обяснени рамките използвани в ISE за създаване на въ-
проси, подпомагащи разрешаването на проблеми и пре-
доставяне на подкрепа за учителите при създаването 
на такива въпроси в ISE среда.

5.2.1  Създаване на компетентност при  
      разрешаването на проблеми в ISE

Концепцията за компетентности ISE при решаване на 
проблеми се основава на рамка, разработена от OECD 
за употреба при оценяване компетентността на 15-го-
дишни младежи в Програмата за международно оце-
няване на учениците (PISA) 2012 (OECD, 2013). В този 
документ, компетентността за решаване на проблеми се 
определя, както следва:

„Способността за разрешаване на проблеми предста-
влява способността на индивида да се включи в проце-
са на познанието, за да разбира и решава проблемни 
ситуации, където методът за решение не е непосред-
ствено очевиден. Тази способност включва желанието 
да се взимат такива решения, с които да се реализира 

потенциала на един конструктивен и съзнателен граж-
данин.“ (OECD 2013, стр. 123)

Според това определение, способността за решаване 
на проблеми включва „мобилизиране на познавателни-
те и практически умения, творческите способности и 
други психо-социални ресурси като нагласи, мотивация 
и ценности.“ (OECD 2013, стр. 122)

Както при PISA 2012, така и в ISE са съсредоточени 
когнитивните процеси, необходими за решаване на ре-
ални проблеми с околния свят. Те могат да бъдат опи-
сани като четири отделни процеси: „изследване и раз-
биране,“ „представяне и формулиране,““планиране и 
изпълнение,“ „мониторинг и отразяване“ (OECD, 2013, 
стр. 126). Те се считат за отделни стъпки при преодоля-
ването, като се движат от една ситуация към друга при 
успешното разрешаване на проблеми.

Изследване и разбиране. Тази задача включва про-
учване на проблемната ситуация (нейното наблюдение, 
взаимодействието с нея, търсенето на информация и 
локализирането на ограничения или препятствия), как-
то и разбирането на информацията, получена по време 
на взаимодействието с проблемната ситуация. Въпреки 
това, учениците трябва да си изградят ментални репре-
зентации на всяко от отделните късчета информация, 



41

Ориентация и задаване 
на въпроси

Хипотези генериране и 
дизайн

Планиране и 
разследване

Планиране и 
разследване

Заключение 
и оценка

1 2 3    4

Изследване и разбиране Представяне и 
формулиране  Планиране и изпълнение Мониторинг и отразяване

В ъ п р о с и В ъ п р о с и В ъ п р о с и В ъ п р о с и

... справяне с 
представянето на 
проблема
... за съответната 
информация, за да бъде 
разбран проблема
... се занимават 
с различни нива 
на разбиране 
съдържанието на 
познанието

... Във връзка с 
изследването на 
взаимовръзките и 
зависимости
... Относно точното 
описание на фокусирания 
проблем

... Относно правилните 
стратегии на 
експериментиране
... Относно стратегиите 
за регулиране
... Относно стратегиите 
за анализ на данни

... за поставяне или 
прехвърляне на задачите
... за възможните източници 
на експериментални 
грешки
...  за подобряване 
на експериментална 
обстановка

представени в проблема.

Представяне и формулиране. За изграждането на 
съгласувано психично представителство на проблем-
ната ситуация, трябва да се подбере съответната ин-
формация, интелигентно организирана и интегрирана 
със съответните предварителни познания. Това може 
да бъде постигнато чрез представяне на проблема и 
изграждането на таблични, графични, символични, или 
словесни представителства и пренасочването им чрез 
формулирането на хипотези и идентифицирането на 
различни фактори и техните взаимоотношения.

Планиране и изпълнение. В процеса на планиране 
при тази задача е заложено, че учениците трябва сами 
да определят своята цел. Това включва изясняване на 
общата цел и създаване под-цели (ако това се окаже 
необходимо), както и изработване на план или страте-

гия, чрез която да се достигне крайната цел. След това, 
при изпълнителната фаза, планът ще бъде осъществен.

Мониторинг и отразяване. Учениците трябва да 
следят своя напредък към постигане на целта на все-
ки един етап, включително проверка на междинните и 
крайни резултати, откриване на неочаквани събития и 
предприемане на коригиращи действия, когато това е 
необходимо. И накрая те трябва да прегледат решения-
та си от различни гледни точки и оценят критично други 
предположения и алтернативни решения.

Може би не е изненадващо, че тези процеси имат зна-
чителни прилики с видовете проучвателни учебни дей-
ности, използвани от ISE при дизайна на образователни 
сценарии, така че ISE да отиде с една стъпка по-далеч и 
да се съпоставят двете, което прави предположението, 
че въпросите, свързани с всеки един от тези когнитивни 
процеси може да бъде най-добре разрешен в края на 

Таблица  2 - Съответствие между модела на ISE проучване и когнитивните процеси, необходими за решаване на 
реални световни проблеми според PISA 2012  
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всяка една от фазите на проучването. Като се има пред-
вид, че тези фази са пет на брой, таблица 2 показва съ-
ответствието между двете групи, както и предложения 
за възможните фокуси на въпросите за оценка на всеки 
познавателен процес.

5.2.2 Нива на компетентност в ISE
Според критериите на PISA 2012 съществуват 6 нива 

на компетентност  за решаване на проблеми (OEDC 
2014 г., стр. 58-59) за учениците на 15 годишна възраст. 
В ISE те са сведени до три:

5.2.3 Нива на компетентност при разрешаване на  
 проблеми в ISE среда

Учениците, които са усвоили компетентностите на 
най-високо ниво трябва да могат:

• Да разработват цялостни, съгласувани ментални 
модели на различните ситуации;

• Да намират отговор чрез целево проучване и ме-
тодично изпълнение на многоетапни планове.

• Да изчисляват трудността на задачите, за това 
ниво, средно около 10% от 15-годишните ученици 
трябва да бъдат в състояние да отговарят на това 

ниво.
• Учениците, които са усвоили компетентностите 

на умерено ниво могат:
• Да контролират умерено сложни устройства, но 

не винаги ефективно;
• Да се справят с много условия или взаимосвър-

зани функции, като контролират променливите 
величини.

• Да изчисляват трудността на задачите, за това 
ниво, средно около 45% от 15-годишните ученици 
трябва да бъдат в състояние да отговарят на това 
ниво.

• Учениците, които са усвоили компетентностите 
на най-ниско ниво могат:

• Само да отговарят, на една-единствена, конкрет-
на ограждането трябва да бъдат взети под вни-
мание;

• Само частично да описват поведението на една 
проста, ежедневна тема.

• Да изчисляват трудността на задачите, за това 
ниво, средно около 45% от 15-годишните ученици 
трябва да бъдат в състояние да отговарят на това 
ниво.

Фигура 38 – Нива на компетентност при решаване на проблеми в ISE

low performer
(L)

moderate performer
(M)

high performer
(H)

Ниска производителност
(L)

Средна производителност
(M)

Висока производителност
(H)
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5.2.4 Въпроси, свързани с проблеми на образователните сценарии

Фигура 39 - ISE авторски инструмент – Добавяне въпроси за решаване на проблеми към ISE урок / сценарий

Ниво на реша-
ване на пробле-
ми

Изследване и раз-
биране Представяне и формулиране Планиране и изпълнение Мониторинг и отразя-

ване

В 1
Защо имаме нужда 
да се мисли за възоб-
новяеми енергийни 
източници?

Кои области трябва да бъдат 
взети под внимание за да може 
промяната в снабдяването с 
енергия да бъде успешна?

Какви последствия може 
да има увеличение на це-
ната за електроенергия?

Какви предимства има 
използването на симу-
лация срещу поглед 
съвсем реалния свят 
сценарий?

Високо ниво
Защото ние сме 
отговорни за нашето 
бъдеще

Тъй като взаимозависимостите 
на социални, икономически и 
екологични аспекти трябва да 
се разглеждат.

Правителството трябва да 
помисли как да разтовари 
граждани и фирми, които 
не могат да си позволят 
по-високи цени.

Тъй като ученето е на 
база проби и грешки, да 
се получи по-дълбоко 
разбиране на съдържа-
нието.

Средно ниво

Защото като отговор-
ни граждани трябва 
да бъдем информи-
рани и способни да 
обсъждаме актуални 
въпроси

Важно еу че няма работни 
места да се губят, като се пред-
лагат алтернативни работни 
места или се предлага прек-
валификация на служителите. 
Инвеститорите трябва също да 
бъдат наемани на работа.

Енергоснабдяването е 
важен икономически фак-
тор. Компаниите могат да 
заплашват с миграция към 
по-рентабилни местополо-
жение.

Защото така не е 
възможно да се мани-
пулират условията на 
реалния свят по същия 
начин както чрез симу-
лация.
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5.3 Резултатите от текущо оценя 
 ване и решаване на въпроси

За да подкрепят учителите в оценката на техния клас, 
ISE средата им предлага средството, чрез което да ви-
дят резултатите от оценката на своите ученици, както 
поотделно, така и като цяло.

5.3.1 Достъп до резултати от оценката на ученик
По всяко време след провеждането на един образо-

вателен сценарий, който сте създали с учениците си, 
можете да получите достъп до резултатите от тяхната 
оценка, като щракнете върху линка „учител“ на конкрет-
ния план. Влезте, като използвате на същото име и e-
mail, който сте използвали в предоставяне на този урок 
и натиснете раздела „оценка“ в горната част на страни-
цата (фигура 40)

Ниско ниво
Защото този проблем 
е често представян в 
медиите

Хората трябва да бъдат добре 
подготвени за промяната в 
енергийните доставки. Така че 
е много важно да се насърча-
ва промяната и трябва да се 
каже на хората защо това е 
необходимо.

Хората стават недовол-
ни, защото те трябва да 
плащат повече пари за 
електричество

Защото е забавно да си 
играя със симулация, 
аз съм по-мотивиран 
да уча.

В2 СО2 е проблем, 
защото...

Какъв е най-добрият начин да 
започне промяна в енергийни-
те доставки?

Какво става, ако една елек-
троцентрала е изключена 
без замяна?

Дискусията за възоб-
новяеми енергийни 
източници, а също и 
симулацията най-вече 
игнорира важни факто-
ри. Важен, но игнориран 
фактор е:

Високо ниво

СО2 се натрупва 
в атмосферата и 
отразява топлинното 
излъчване от земята, 
така че то не може да 
напусне атмосфера-
та. Това допринася 
за засилване на 
парниковия ефект.

Промяна в снабдяването с 
енергия ще бъде по-лесно и 
по-бързо при по-малко произ-
веждана енергия.

Енергоснабдяването е 
важен икономически фак-
тор. Липсата на надеждни 
енергийни доставки може 
да доведе до дегенера-
ция на високо развита 
държава.

Използването на 
изкопаеми горива за 
транспорт и производ-
ство на топлина

Средно ниво
СО2 и хората са 
съвместно отговорни 
за климатичните 
промени

Важно е да се намали консу-
мацията на енергия

Енергийните доставки не 
са гарантирани

Значението на комби-
нираното производство 
на топлина и електри-
чество

Ниско ниво СО2 е вреден за 
околната среда

Една първа стъпка е например 
намаляването на светлината, 
когато излизаш от стаята.

Тъмни градове Използването на въгли-
ща за барбекю
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Фигура 40 - ISE авторски инструмент – Добавяне въпроси за решаване на проблеми към моя 
ISE урок / сценарий

Фигура 41 - ISE авторски инструмент – Достъп до резултати от оценяването

Фигура 42 - ISE авторски инструмент – Преглеждане на резултатите от оценяването

1

2

Ще се появят четири допълнителни раздела, които ви 
дават възможност за достъп до решаване на проблеми 

и текущо оценяване на резултатите от вашия клас (фи-
гура 41).

5.3.2 Резултати на учениците при разрешаването  
 на проблеми

Има два начина, чрез които можете да видите резул-
татите на учениците при разрешаване на проблеми. 
Първият раздел от ляво (фигура 42-[1]) Ви позволява да 
видите колко въпроса, всеки един от учениците е отго-
ворил и на какво ниво (например фигура 42 – [2]).

Вторият раздел от ляво (фигура 43-[1]) Ви показва 

анализ на резултатите за целия клас. Графиката напри-
мер в 43 фигура показва процента на отговорите на ни-
ско, средно и високо ниво, попълнен от съответния клас 
по отношение на еквивалентно усреднени резултати в 
ПИЗА 2012 за цялата територия на страната (когато има 
такива) и за цялата територия на страните от ОИСР съ-
ответно.
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Фигура 44 - ISE авторски инструмент – Резултати от решаване на проблеми в един клас в сравнение с PISA

Фигура 43 - ISE авторски инструмент – Резултати от решаване на проблеми на всеки един ученик

5.3.3 Формативно оценяване на резултатите  
 клас / ученик

Третия раздел ще Ви отведе до резултатите от теку-
що оценяване, където можете да видите процента на 
правилни / грешни отговори на въпросите за оценка на 

всеки отделен ученик и на целия клас.
Освен това, за всеки ученик са представени резул-

татите от текущото оценяване, както на собствените 
отговори,така и на класа като цяло (фигура 44).



47

Използвана литература

• Bybee, R.W. (1997). Achieving Scientific Literary: 
From Purposes to Practices. Portsmouth, NH: 
Heinemann.

• Bybee, R.W. (2000). Teaching science as in-
quiry. In van Zee, E.H. (Ed.), Inquiring into In-
quiry Learning and Teaching Science. Washing-
ton, DC: AAAS. pp 20–46.

• Bybee, R.W., Powell, J.C & Trowbridge, L.W. 
(2008). Teaching Secondary School Science: 
Strategies for Developing Scientific Literacy. Up-
per Saddle River, NJ: Pearson Education (9th Edi-
tion).

• Chiappetta, E.L. (1997). Inquiry-based Science: 
Strategies and Techniques for Encouraging Inquiry 
in the Classroom. The Science Teacher, 64(10), pp 
22-26.

• Harlen, W. (Ed) (2010). Principles and Big Ideas of 
Science Education. Hatfield: ASE.

• Hounsell, D. & McCune, V. (2003). ‘Students’ expe-
riences of learning to present’. In: C. Rust, C. (ed.) 
Improving Student Learning Theory and Practice 
– Ten Years On. Proceedings of the Tenth Inter-
national Symposium on Improving Student Learn-
ing, Brussels, September 2002. Oxford: CSLD. pp. 
109-118.

• Krystyniak, R., A & Heikkinen, H.W. (2007). Anal-
ysis of Verbal Interactions During an Extended 
Open-Inquiry General Chemistry Laboratory In-
vestigation. Journal of Research in Science Teach-
ing, 44(8), pp 1160-1186.

• Linn, M.C., Davis E.A. & Bell, P.L. (2004) Inquiry 
and Technology. In M.C. Linn, E.A. Davis & P.L. 
Bell (Eds.), Internet environments for science edu-
cation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associ-
ates. pp 3-27.

• Minner, D.D., Levy, A.J. & Century, J. (2010). 

Inquiry-based science instruction—what is it and 
does it matter? Results from a research synthesis 
years 1984 to 2002. Journal of Research in Sci-
ence Teaching, 47, pp 474–496.

• National Research Council (NRC) (1996). The Na-
tional Science Education Standards. Washington, 
D.C.: National Academy Press.

• National Research Council (2000). Inquiry and the 
National Science Education Standards: A guide for 
teaching and learning. Washington D.C.: The Na-
tional Research Council.

• OECD (2013). PISA 2012 Assessment and Analyt-
ical Framework: Mathematics, Reading, Science, 
Problem Solving and Financial Literacy. Paris: 
OECD Publishing. 

• http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en
• OECD(2014). PISA 2012 Results: Creative Prob-

lem Solving: Students’ Skills in Tackling Real-
Life Problems (Volume V). Paris: OECD Publish-
ing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264208070-en 

• Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., 
Walberg-Henriksson, H. & Hemm, V. (2007). Sci-
ence Education Now: A Renewed Pedagogy for 
the Future of Europe. Brussels: Directorate Gen-
eral for Research, Science, Economy and Society.

• Tamir, P. (1985). Content analysis focusing on in-
quiry. Journal of Curriculum Studies, 17(1), pp 87-
94.

• Schwab, J.J. (1962). The teaching of science as 
inquiry. In Brandwein, P.F. (Ed.), The Teaching of 
Science. Cambridge: Harvard University Press.

• Zion, M, Slezak, M, Shapira, D, Link, E, Bashan, 
N, Brumer, M, Orian, T, Nussinowitz, R, Court, D, 
Agrest, B, Mendelovici, R, Valanides, N, . (2004). 
Dynamic, Open Inquiry in Biology Learning. Sci-
ence Education, 88(5), pp 728-753.

6



Inspiring Science Education Ръководство за учителя

Ръководство за учителя



Ръководство за учителя

This project has received funding from the European Union’s ICT Policy Support Programme 
as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme (Grant Agreement 
no. 325123). 


