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Заглавие iPad за учителите по природни науки 

Въведение Този пример се фокусира върху използването на мобилни 
технологии, и по-специално iPads като полезен 
инструмент за технологична интеграция в клас. Целта на 
изследователите беше да предоставят професионално 
развитие и непрекъсната подкрепа за учителите по 
природни науки в 4 средни училища. Идеята на проекта е 
да насърчи учителите да поемат отговорността за 
собственото си професионално развитие и да комбинира 
нуждите на уроците с използването на мобилни 
технологии в клас. 

Тип на институцията Департамент по природни науки в държавно училище в 
САЩ 

Използвана методология Мобилно обучение в класната стая и онлайн 

Тип преподавател Учители 

Използвани инструменти Виртуална учебна среда 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

По време на тази дейност стана очевидно, че текущата 
подкрепа, предоставяна на учителите (от изследователи) 
след първоначалното им обучение им дава силна 

мотивация да продължат да използват iPads. Това се 
смята за ключов успех. Основното предизвикателство 
беше да бъдат накарани учителите да се чувстват 
уверени, когато използват iPad като педагогически 
инструмент с учениците си. Второ, учителите смятаха, че 
учениците няма да се отнасят внимателно с iPad и биха се 
замислили по-скоро за мобилно устройство/телефон 
отколкото компютър. Като резултат няма да бъдат 
вдъхновени да се ангажират сериозно с целта на урока. 

Първоначалната сесия за професионално развитие е 
предназначена за запознаване с използването на iPad от 
учителите (от изследователи) чрез настройване на 
устройствата и iTunes акаунти. Следващата стъпка беше 
да се предоставят на учителите всички необходими 
дигитални материали, както и основни познания за 
някои приложения, свързани с науката. Тези приложения 
бяха предварително заредени на устройствата на 
учителите, така че да се спест време. Основната цел беше 
да актуализират или заредят нови приложения. В 
началото учителите не изпитваха голяма увереност. 
Скоро започнаха да персонализират използването на iPad 



за нуждите на уроците си, като карат учениците да 
попълват онлайн тестове, използвайки своите 
устройства. Следва демонстрация на учител на 
определена тема по химия с приложение и след това 
използване на камера, за проектиране на екрана към 
класа. Урокът приключи с втори тест и накрая всички се 
съгласиха, че интегрирането на няколко различни 
мобилни учебни дейности в сесията беше доста успешна. 

Изводи и препоръки Този експеримент показа, че промяната и 
трансформирането на урока с използване на цифрови и 
ИКТ инструменти е интересен и иновативен метод, който 
поддържа учениците мотивирани и по-ангажирани. 

Основната опасност обаче е учениците да не се 
възползват от предоставената възможност. 

Друго нещо, което трябва да се вземе под внимание е 
високата цена на iPad. 
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