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Заглавие  

Въведение Този пример е дейност за запълване на информационна 
празнина, реализирана с помощта на технология, за да 
стимулира интереса на учащите и да действа като стимул 
за работа по двойки и групи в клас. Дейността беше част 
от проект, озаглавен „Литературата отвръща на удара“ и 
имаше за цел да представи на учениците литературата 
чрез дейности, улеснени от технологията. Учениците 
създадоха облаци от думи и дадоха мнението си за 
виртуални табла (платна linoit). Този подход „облак“ и 
„обърната класна стая“ улеснява ученето, тъй като 
учениците могат да слушат/гледат материалите толкова 
пъти, колкото им е необходимо, за да се чувстват уверени 
да говорят по тях. Проектът продължи една учебна 
година и включваше посещения в библиотеката и 
творчески дейности. 

Случаят е основан на практиката за разделяне на класа 
на две групи. Учениците от началното училище в 
училище Doukas в Гърция (5 и 6 клас) бяха разделени в 
два отбора. На екип А е изпратен MP3 файл със звук от 
филм, базиран на роман (Ребека от Дафне Дю Морие), а 
на екип Б е изпратен MP4 файл със същия откъс от 
филма, но без звук. Информацията беше изпратена по 
имейл и учениците използваха у дома своите лични 
таблети и компютри, за да гледат/слушат съответно 
филмовия екстракт. В клас те споделят бележките, които 
са си направили вкъщи, като работят по двойки или 
групи с ученици от другата група. Целта им беше да 
разберат какво се е случило и да реконструират 
историята чрез комуникация и сътрудничество. Когато 
постигнаха консенсус, те възпроизведоха онази част от 
историята, която бяха гледали/слушали и го споделиха с 
останалата част от класа. Следващата стъпка включваше 
писането на следващата част от историята. Те трябваше 
да предвидят какво ще се случи по-нататък и след това да 
споделят своята версия на историята с останалите екипи. 

Тип на институцията Начално училище 

Използвана методология Обърната класна стая по литература 

Тип преподавател Учители 

Използвани инструменти Мултимедийни файлове с информация в различни форми 
(звук и изображение съответно) и виртуални табла (linoit 
платна). 



Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

Тази дейност беше предназначена да подпомогне 
обучението по литература, която рутинно се отхвърля 
като скучна от учениците. Целта й беше да стимулира 
интереса към четенето на литература. На учениците 
беше дадена възможност да споделят идеите си с 
другите, да напишат съвместно кратък разказ въз основа 
на предположенията, които са направили, които се 
основават на резултатите от споделянето на 
информация. Това включваше управление на групи, 
назначаване на ученици, които записваха историята за 
всяка група и вземане на решения за каква история става 
дума. 

В допълнение, неяснотата на дадената предварителна 
информация (изображение без звук и звук без 
изображение) предизвика разгорещени дискусии. 

Последните често помагаха на срамежливите ученици да 
преодолеят задръжките си и да допринесат за 
възстановяването на историята със собствения си 
поглед. Дейността стимулира творчество и въображение, 
което беше ясно видимо от разнообразието от версии, 
създадени от обучаемите, които почти не си приличат 
взаимно. 

Изводи и препоръки Учениците по този случай получиха възможността да 
споделят своите идеи с други, да напишат съвместен 
кратък разказ въз основа на предположенията, които са 
направили. Дейността включваше умения за слушане, 
говорене и водене на бележки, както и умения за вземане 
на рещения и преговори. Той също така помага на 
относително по-слаби ученици, тъй като могат да се 
възползват от паралингвистичните характеристики, 
показани във филма (т.е. пейзажи, жестове, мимики). 
Това включваше управление на групи, назначаване на 
ученици, които записват историята за всяка група и 
вземане на решения за каква история става дума. 
Следователно следните цели са изпълнени: 

• Насърчаване на учениците да използват въображението 
и креативността си 

• Развиване на говорене (разказване на история, 
превключване, договаряне) и умения за писане (водене 
на бележки, творческо писане) 

• Улесняване стратегиите за учене и комуникация, при 
които учениците обменят информация и синтезират. 

• Представяне на литературата по иновативен и 
мотивиращ начин. 

В резултат случаят, насочен към запознаване на 
обучаемите с литература чрез дейности, улеснени от 
технологията, беше изключително успешен и силно 
препоръчан. 

Държава Гърция 

Име на Училище Дукас 
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