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Заглавие Space Race 

Въведение Космическа надпревара (Space Race) е интердисциплинарен 
опит в преподаването, основан на обучение, базирано на игри 
като образователна методология, допълваща педагогическия 
подход Flipped Classroom във висшето образование. 
Използваният инструмент беше приложението Space Race, 
интегрирано в безплатния софтуер Socrative. С неговото 
прилагане се насърчава по-активно и смислено обучение у 
ученика. В същото време той позволява присъствените 
занимания да бъдат енергизирани, създавайки спокойна 
атмосфера. Рефлективното и критично използване на 
технологични приложения и мобилни устройства в класната 
стая също са насърчени. Използването на космическата 
надпревара увеличи участието на студентите в клас, тяхната 
мотивация и интерес, сътрудничество в развитието на умения 
и способности. Този инструмент е много полезен за получаване 
на двупосочна обратна връзка учител-ученик в реално време. В 
резултат на това се получи по-голямо сътрудничество, 
рефлективно и смислено обучение. 

Тип на институцията Висше учебно заведение 

Използвана методология Игрово базирано учене като образователна методология: Space 
Race 

Тип преподавател Академични лектори и производствени професионалисти 

Използвани инструменти Ресурсът Space Race, използван в класната стая, е достъпен в 
приложението Socrative digital learning. Socrative е интелигентна 
система за реакция, при която учителят може да задава 
въпроси, състезания и игри, на които учениците могат да 
реагират в реално време от своите мобилни устройства. 
Отговорите на учениците се проектират мигновено на нашето 
устройство. Студентите могат да оставят обратна връзка за 
дейността, като използват ресурса Exit Ticket [5,6]. Опцията 
Space Race позволява да се включи игра в класната стая, вижте 
Фигура 1. Тази дейност показва диаграма със синхронизирания 
ход на икона (ракета, космически кораб, мечка, велосипед и др.). 
За всеки верен отговор иконата минава позиция напред. По 
този начин учениците могат да проверят своя напредък. 

За да получим множествена информация, подходихме към 
изследването на нейното използване от интердисциплинарна 
гледна точка от преподаватели, принадлежащи към различни 
области на знанието; по-специално инженерство и 
биомедицина от академичната 2015–16 до днес в Университета 
в Сарагоса. И в двата случая космическата надпревара е 
използвана съгласно различни методологични подходи. 
Понякога студентите са участвали индивидуално, а друг път в 
групи. Желанието е било да се използва за насърчаване на 
използването на този инструмент в класната стая с критичен, 



отразяващ и луд дух. Предложението в този опит е 
използването на ресурса „Космическа надпревара“ в подкрепа 
на прилагането на стратегията за обучение (Gamification), 
допълваща педагогическия подход Flipped Classroom. 

 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех 
и мотивация 

Като недостатък можем да посочим, че: 

- Безплатната версия на приложението не позволява да се 
конфигурират опциите за пунктуация или времето, определено 
за всеки въпрос. Можете да наблюдавате само относителното 
положение на участниците спрямо останалите противници 
(Фигура 1), така че не е подходящо като система за оценка в 
реално време. 

- Инструментът позволява на учениците/групите да избират 
определен цвят за собственото си оборудване или цветът може 
да бъде разпределен на случаен принцип. Тази последна опция 
може да обърка резултатите 

- Мобилните устройства или самата мрежа могат да повлияят 
на нейната ефективност като система за оценка. 

- Безплатната версия позволява състезание само между 20 
ученици/групи, което е ограничение. 

Изводи и препоръки Анализът на използването на ресурса Space Race показва, че: 

- Улеснява разрешаването на колебания относно възложените 
задачи, които са разработени самостоятелно от учениците 
извън класната стая според модела Flipped Classroom. 

- Позволява мониторинг на предмета (обратна връзка на 
учениците), както и развитието на учебния процес на 
преподаване. Разкрива тези по-трудни аспекти за учениците. 
Можем да подчертаем концепции. 

- Улеснява непрекъснатото оценяване и проверка на напредъка 
на учениците по темата. 

- Осигурява бързо и незабавно предаване на информация чрез 
състезателна игра. Спестява се много време при предаването на 
информация в полза на персонализираното внимание на 
учениците. 

- Динамиката, генерирана в клас, предизвиква дебати. По този 
начин класът лице в лице преминава от пасивен прием към 
активно участие. 
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