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Заглавие  

Въведение Този казус представя разработването и прилагането на 
поредица от професионални разработки за интегриране 
на мобилни телефони в преподаването на природни 
науки за група учители от основното образование (5 
мъже и 13 жени) в Шри Ланка. Учителите бяха избрани 
целенасочено въз основа на тяхната компетентност за 
използване на функциите на мобилни телефони и 
положителното им отношение към използването на 
мобилни телефони, както е показано в отговорите им на 
поставените въпроси. Серията включваше 3-дневен 
семинар по планиране, последван от изпълнение на 
планираните уроци в реални класни стаи и последващ 1-
дневен семинар за преглед. По време на семинара по 
планиране на учителите беше предоставена практическа 
сесия за използването на мобилни телефони в 
преподаването на природни науки, последвана от 
съвместни дейности по планиране на уроци. 
Методологичният подход, използван за оценка на 
инициативата, беше качествен и данните бяха събрани с 
помощта на наблюдения и полеви бележки. Данните бяха 
анализирани с помощта на техники за тематичен анализ 
с подкрепата на софтуера за качествен анализ на данни 
NVivo8 (QSR International Pty Ltd., Виктория, Австралия). 
Беше установено, че тъй като професионалното развитие 
на учителите се осигурява отделно като семинари за 
планиране и преглед, тези семинари подпомагат 
учителите в разпознаването на образователния 
потенциал на мобилните телефони, в научаването им как 
да ги използват в преподаването и ученето на 
природните науки, в промяната на отношението им към 
използване на мобилни телефони при преподаване и при 
споделяне на знания и умения, свързани с приложенията 
за мобилни телефони в преподаването и ученето на 
природните науки. 

Семинарите 

Планиращ семинар Ден 1: а) сесия за брейнсторминг, за 
да се съберат съществуващите гледни точки на 
участниците за използването на мобилните телефони в 
образованието и обучението. б) групова дискусия, 
стимулирана от презентация в PowerPoint на тема 
„мобилни телефони за училищно образование и 



обучение“. в) практическа сесия, която предоставя 
практически опит на участниците за това как да 
използват мобилните телефони в преподаването и 
ученето на природни науки. д) основни дейности: четири 
работни групи: Всяка група е избрала урок от 
националната учебна програма от 6-11 клас, в който 
могат да бъдат интегрирани мобилни телефони, и е 
направила първоначални планове за това как това може 
да се случи. Ден 2: а) групова дискусия след презентация 
на PowerPoint за педагогическите действия и модел на 
разсъждение на Шулман, която описва дейностите, с 
които учителят се занимава, когато създава инструкции 
за преподаване и учене. Едновременно с това се обръща 
внимание на аспектите, които трябва да бъдат взети 
предвид при проектирането на уроци по природни науки 
с интегриране на мобилни телефони. Това включва 
разглеждане на знанията и уменията на учениците 
относно използването на мобилни телефони, 
компетентността на учителите да ги използват и подбора 
на технологията по подходящ начин за съответните 
дейности. б) план на урока, изготвен от всяка група: 
отнасящ се до етапите на модела на Шулман. в) обратна 
връзка: използва се за прецизиране на плановете на 
уроците. 

Ден 3 (седмица след Ден 2): а) ролеви игри: 
разработените уроци се изиграха от член на група, 
докато други действаха като ученици. б) групова 
дискусия: в края на ролевата игра на всеки урок 
педагогическите практики и начините за използване на 
технологии в подкрепа на тези практики бяха критично 
оценени. 

Обобщение на семинара: По време на обобщението 
преподавателите представиха опита си, размисли и идеи 
за използването на мобилни телефони в преподаването и 
ученето на природните науки. 

Тип на институцията Основно училище 

Използвана методология Интегриране на мобилните телефони в преподаването и 
ученето: Казус на обучение на учители чрез семинари за 
професионално развитие 

Тип преподавател Учители по природни науки в основното образование 

Използвани инструменти Мобилни телефони, NViVo8 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

Въпреки че потенциалът на ИКТ и мобилните телефони 
вече е признат, една бариера пред тяхното използване 
при преподаването и ученето е липсата на доверие на 
учителите в използването на технологиите. От 1994 г. в 
Шри Ланка Министерството на образованието е 



осъществило редица инициативи за интегриране на ИКТ 
в преподаването и ученето. Въпреки това съотношението 
компютър/ученик е 1:130 и в момента наличните ИКТ 
ресурси в повечето училища са недостатъчни. Нивото на 
проникване на мобилните телефони в Шри Ланка обаче е 
високо и достигна 70% до края на 2010 г. Освен това 
мобилните телефони са по-евтини от компютрите и 
повечето ученици знаят как да ги използват. Затова си 
струва да се представи мобилният телефон като 
инструмент за преподаване и обучение в училищната 
система на Шри Ланка. Важно е обаче да се отбележи, че 
учителите в Шри Ланка обикновено не са запознати с 
образователния потенциал на мобилните телефони и 
личното използване на ИКТ от учителите също е 
ограничено. 

Изводи и препоръки Този казус показва как структурирането на семинари за 
професионално развитие поотделно като семинар за 
планиране и семинар за обобщаване на възможностите 
за прилагане на уроци в реални класни стаи предоставя 
много възможности за развиване на знанията, уменията 
и нагласите на учителите за използването на мобилни 
телефони в преподаването на природни науки и ученето. 
Тези възможности включват както развиване на 
разбирането на техните ученици за научните концепции, 
така и ангажирането им с научните процеси и умения 
като наблюдение и запис. Предоставянето на 
практическа сесия в началото на семинара по планиране 
позволи на учителите да проучат потенциала на 
мобилните телефони за преподаване на природни науки. 
Нещо повече, включването на дейности, които водят до 
обсъждания на цели групи и позволяване на учителите 
да участват в дейности в малки групи както в семинарите 
за планиране, така и за обобщение, подобриха 
възможностите за професионално развитие на 
учителите. 

Те създадоха благоприятна среда, в която да споделят 
знания и умения помежду си, както и с изследователите. 
Въпреки това, докато тези семинари осигуриха успешна 
еднократна инициатива за обучение, която подкрепи 
учителите да интегрират мобилни телефони в своите 
уроци, следва да се проведат допълнителни проучвания, 
за да се изследва устойчивостта на този тип 
професионално развитие в училищата в Шри Ланка. 

Държава Шри Ланка 

Име на 
институцията/обучителната 
организация 
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