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Заглавие  

Въведение Микропреподаването се връща към началото и средата 
на 60-те години, когато е проектирано в университета в 
Станфорд (Allen & Wang, 1996) и е считано за една от най-
успешните техники в обучението на учители. Основната 
цел е бъдещите професионалисти да са наясно с това, 
което ние наричаме „образователна дейност“ и да 
придобият педагогическото „ноу-хау“ (умение), 
дефинирано по отношение на наблюдаемото поведение. 
Този проект се основава на основните характеристики на 
тези практики, които са: ограничени и кратки цели, 
формулирани по отношение на преподавателското 
поведение, независимо от съдържанието на урока; 
символно моделиране (писмени и устни инструкции, 
описание на преподавателското поведение, вербално 
взаимодействие) и/или последователност за запис на 
възприятие, визуално и звуково, при което ‘учителят’ 
показва поведението, което трябва да се придобие); 
представяне учител-ученик в опростена учебна ситуация 
(с 4 или 5 ученика; 5-минутен урок) и анализ на 
резултатите с положително подсилване на постигнатите 
цели. 

Тип на институцията Висше учебно заведение 

Използвана методология ИКТ, ESP и ZPD чрез микро уроци в обучението на 
учители 

Тип преподавател Академични преподаватели и професионални учители 

Използвани инструменти Тъй като основната цел на това проучване беше да се 
подобри обучението по английски език за специфични 
цели (ESP) и взаимодействието на Zone of Proximal 
Development (ZPD) с технологиите чрез 
микропреподаване в обучението на учители, 
изследователите обмислят да идентифицират как могат 
да се използват информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ) в тези настройки по три различни 
начина: като подкрепа (видео) за анализ чрез 
взаимодействие между учител и инструктор, като 
средство за социално взаимодействие и използване на 
език за обучение между учител и ученици (използване на 
технология за обучение) и като начин за създаване на 
собствени проектирани материали за езиково обучение 
(чрез използване на технология). 

Най-честият и ефективен метод за идентифициране на 
придобиване на знания, диалогично взаимодействие и 
критично мислене е чрез самоотчетни въпросници за 
данни и интервюта (Kavaliauskienè, Kaminskienè и 
Anusiene, 2007, стр. 161), които са средствата за събиране 



на данни в настоящото проучване. Въпросникът, базиран 
на Johnson (2007) и Pool et al. (2013, стр. 455), разчита на 
количествени данни и съдържа дванадесет въпроса от 
скалата на Ликерт, свързани с използването на 
взаимодействие, ИКТ и ESP в микроуроци, където 
студентите са избрали в скала от 1 („съгласен“) до 2 
(„несъгласен'). Качествени данни бяха получени от 
отворен въпрос относно рационализирането на техния 
опит и предложения за подобрение. След успешен анализ 
на данните бяха проведени интервюта, за да се насърчи 
критичното мислене на студентите относно собствения 
им опит в преподаването и ученето. Този рефлексия беше 
обсъдена в диалогична връзка между инструктора за 
учители по език и кандидатите за учители, като по този 
начин се подобри ZPD. 

Това проучване използва практика за микропреподаване, 
за да изучи обучението, анализа и разсъжденията на 
обучаемия върху конкретния език, както и методите и 
уменията, необходими за преподаване на чужди езици. 
Участниците бяха тридесет и четири редовни студенти 
от втора година на английски език като чужд език в 
бакалавърско (с отличие) начално образование. 
Изследването е проведено извън часовете, в групи от 
трима студенти в продължение на дванадесетте часа за 
контакт на Европейската система за трансфер и 
натрупване на кредити (ECTS), определени за курса. 
Действието, предназначено да подсили съдържанието на 
темата, е разделено на три различни раздела според 
модела за качествен анализ на данни на Wallace (1991) и 
Seidel (1998): забелязване, събиране и мислене. 

Основният проект се състоеше от подготовка, 
презентация и видеозапис в клас на микрообучение, 
което разработи дейности, методи и стратегии за 
преподаване на английски език в образованието в ранна 
детска възраст. Най-подходящите теми бяха обобщени в 
речник, който да бъде разгледан по време на дейността. 
Микроурокът включва забелязване на езиковото 
развитие, подходящо използване на термини и 
концепции, свързани с ESP в предучилищна възраст, 
взаимодействие между членовете на групата за 
планиране на урока (напр. присъствени срещи, 
технологична комуникация, използваща различни 
ресурси като Google Drive, Dropbox и т.н. .), съвместно 
изграждане и съвместна работа и създаване на собствени 
проектирани (технологични) материали за езиково 
обучение. 

Процесът на оценяване е важна част от всяка програма за 
обучение; следователно второто задание изисква 
събиране и анализ на данни. След като са гледали 
собствените си видеозаписи за микрообучения в YouTube 
или Dropbox, студентите са били длъжни да работят 
автономно чрез затворен въпросник за самоизпълнение, 
базиран на четирите раздела, споменати по-горе. 



Kvale (1983) определя качественото изследователско 
интервю като „интервю, чиято цел е да събере описания 
на житейския свят на интервюирания по отношение на 
интерпретацията на значението на описаните явления“ 
(стр. 174). Във финалната фаза учащите допринасят за 
собственото си мислене и предложения за подобряване 
на взаимодействието в ZPD в рефлективна индивидуална 
дискусия лице в лице с преподавателя относно тяхната 
презентация за видеозапис. 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

Резултатите от отговорите и разсъжденията на 
обучаемите върху собственото им преподаване след 
гледане на тяхното видео изпълнение показват, че 
разработеният процес отговаря на целите, както е 
показано в таблица 1. 

Констатациите разкриват, че повечето респонденти 
(97%) обмислят използването на лексиката на ESP и 
концепции, свързани с преподаването на английски език 
в предучилищна възраст, докато 88% го използват, ако е 
от речника „Материали, методи и ресурси в 
образованието в ранна детска възраст“, поради което 
разширяват специфичните си знания в областта. 

Всички участници са посочили, че за постигане на целите 
на преподаването, уроците са били правилно планирани 
(85%) при срещи лице в лице (84%) и с използване на 
технологии (85%) като имейли, текстови съобщения от 
мобилен телефон и Dropbox в съвместна и партньорска 
работа (95%). Студентите основно смятат, че 
взаимодействието и съвместното изграждане на 
обучението задълбочават взаимоотношенията (94%) и 
разбирането между партньорите, което води, 
следователно, до подобрение (91%). 

Резултатите обаче показват, че повечето студенти (94%) 
предпочитат да използват традиционни ресурси (флаш 
карти, песни и реалии) с помощта на технология 
(YouTube, уебсайтове на TEFL и др.), вместо да създават 
свои собствени проектирани технологични материали 
или програми за езиково обучение (6%). Анализът и 
спецификацията на тези данни, както писмени, така и в 
лични интервюта, показва, че студентите са оценили 
високо опита, надминавайки очакванията ни по 
отношение на ангажираността и интереса към проекта. 
Технологията (видеоклипове) се използва за оценка на 
микроучителството и като средство за езиково и 
социално взаимодействие (студенти и преподаватели) не 
само чрез компютъра, но и с мобилни ресурси 
(телефонни съобщения). Неочакван резултат показа, че 
ИКТ не са били използвани за създаването на собствени 
проектирани материали за езиково обучение чрез 
използване на технически програми поради 
значителното количество време, което изисква. 

Изводи и препоръки От получените статистически данни, използването на 
технологията чрез микросесии, се оценява благоприятно 



не само като тренировъчна техника, но и за 
практикуване и въвеждане на ново съдържание. 
Анализът на различните стратегии за учене и 
преподаване, използвани във видеоклиповете, доведе до 
саморефлексия в диалогично взаимодействие между 
учителя по език и кандидатите за учители посредством 
технологии (видео и интернет) в рамките на ZPD, 
съгласно идеята, че развитието е дефинирано както от 
това, което обучаемият може да прави самостоятелно, 
така и от това, което той/тя може да направи, когато е 
подпомогнат от по-компетентен възрастен. 

Настоящият доклад показва, че учителите могат да 
използват информация за ZPD на Виготски (1978), за да 
организират занимания в класната стая, като осигуряват 
планирано обучение, подкрепа и съвместно обучение с 
технологии. Тези предварителни констатации 
препоръчват допълнителни изследвания на две 
допълнителни фази; повторно планиране и преподаване 
на микрообучението, за да се проучи как рефлексията и 
диалогичното взаимодействие в рамките на ZPD могат да 
доведат до подобрение в желаната посока. 
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