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Abstract: one of the most important aspects of meaningful reaching out to students is the ability to be en-
gaged in their work. As a digital generation, today’s students want learning, not passive participation. innova-
tion-based hours are a fun, challenging, and effective way to deliver personalized inter-thedal connections. Aug-
mented and virtual reality can be used to improve student learning and engagement. the educational environ-
ment and learning process can be transformed in a way that captivates students and meets their new digital 
needs. Augmented reality is the premise of creating a virtual world – real or imagined – and allows students not 
only to see it, but also to interact with it. thus, the training itself becomes modern, interactive and practice-ori-
ented. in the scientific report, the authors examine the essence of the concept of „augmented reality“. they 
note the benefits of introducing augmented reality into the learning process for teachers and students. the re-
port shares good practices by describing applications they used to work and create resources (Google expedi-
tions, smart Classroom Ar, Merge eDu, Mozaik 3D, lens studio, unity, etc.) science scholars in school hours and 
interest groups.
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Въведение
Развитието на информационните технологии позволява интегрирането на нови иновативни подходи 

в съвременната среда за обучение. Водеща е ролята на електронните учебни ресурси [1, 2] и използване-
то на динамични и интерактивни електронни модели за представяне на учебно съдържание [3]. голямо е 
приложението на облачните технологии в образованието [4, 5]. В учебния процес се използват специали-
зирани електронни системи [6, 7, 8, 9] и симулационен софтуер [10, 11].

Целият смисъл на използването на технологията в учебния процес е да се направи обучението по-ин-
терактивно и ангажиращо. това прави и технологията за добавена реалност (аr). тя помага на учителите 
да привлекат вниманието на учениците и повишава нивата на ангажираност и прави ученето по-ефектив-
но. учебният процес става по-интерактивен с помощта на 3D симулации, които позволяват да се извърш-
ват физически експерименти във виртуален свят.

Благодарение на иновацията, чрез добавената реалност образователната среда и учебният процес се 
трансформират по начин, завладяващ учениците и отговарящ на новите им дигитални потребности. до-
бавената реалност е предпоставката за създаване на виртуален свят – реален или въображаем – и позво-
лява на обучаемите не само да го виждат, но и да взаимодействат с него. така самото обучение става съ-
временно, интерактивно и ориентирано към практиката.

В научния доклад авторите разглеждат същността на понятието „добавена реалност“. те отбелязват 
ползите от въвеждането на добавената реалност в учебния процес по природни науки за учители и уче-
ници. В доклада са споделени добри практики, като описват приложения, които са използвали за работа 
и създаване на ресурси (Google expeditions, smart Classroom Ar, Merge eDu, Mozaik 3D, lens studio, unity 
и др.)  по природни науки в учебните часове и в групи за занимания по интереси.

Изложение (Мястото на добавената реалност в учебния процес)
добавена реалност (аr) променя възприятието на потребителя за реалния свят. това не е виртуална 

реалност, защото виртуалната реалност се опитва да замени реалната среда с цифрова. В зависимост от 
това колко усъвършенствана е технологията, добавената реалност може да показва визуални изображе-
ния в реалния свят, да предоставя изкуствена обратна връзка, която всъщност не присъства в околната 
среда, и да дава различни видове обратна връзка на потребителя.
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използването на добавената реалност в учебния процес в часовете и в заниманията по интереси на-
сърчат учениците да развиват модерни умения и компетенции, за да се превърнат в уверени личности, 
които могат да мислят самостоятелно и да си задават въпроси. дейностите, насочени към самите уче-
ници, насърчават активно учене и изследователски подход към придобиването на знания. обучаемите, 
чрез използването и прилагането на добавената реалност в час, са постоянно ангажирани чрез изпълне-
ние, дискутиране, приложение [12].

на база на две-годишната си работа, използвайки добавена реалност в учебния процес по природни 
науки в задължителните учебни часове и в групите в занимания по интереси, авторите на статията споде-
ля ползите от иновацията за учители и ученици.

1. предимства в използването на добавена реалност в учебния процес за преподавателите
 y достъпни учебни материали – по всяко време и навсякъде.

Разширената реалност има потенциала да замени учебници на хартия, физически модели, плакати, 
напечатани ръководства. предлагат се преносими и по-евтини учебни материали. В резултат на това об-
разованието става по-достъпно и мобилно.

 y не се изисква специално оборудване.
За разлика от виртуалната реалност (vr), добавената реалност не изисква скъп хардуер. Ar техно-

логиите са незабавно достъпни за използване от целевата аудитория чрез смартфон, таблет или лаптоп.
 y подобрени възможности за сътрудничество.

съвременните ученици са по-ангажирани с ученето, когато използват технологията за постигане на 
образователните целите. Разширената реалност подобрява сътрудничеството между учители и ученици в 
класните стаи и способства за постигане на по-високи резултати от обучението.

 y по-бърз и ефективен учебен процес.
добавената реалност в класната стая е фактор, който силно мотивира учениците към активност и ино-

вативност. учебният процес се ускорява и става по-ефективен.
 y отлична възможност за осъществяване на междупредметни връзки, sтем концепция, интердисци-

плинарно и трансдисциплинарно обучение.
компетентностите, които обучаемите развиват и овладяват чрез приложението на steM-базираното 

обучение в учебния час или в групите по интереси, им осигуряват стабилна основа за успех в реалния живот.
интердисциплинарните и трансдисциплинарните уроци с използване на добавената реалност (Ar) 

предоставят на учащите възможността, преминавайки през етапите на планиране, експериментиране и 
анализиране, да стигнат до изработване на готов продукт и да придобият знания и умения, необходими 
им за реалния живот.

 y Възможност за иновации, необходими за подобряване на образователния процес.
Благодарение на интерактивността и различния начин на представяне чрез Ar обучението повишава спо-

собността на обучаемите за концентрация, възприемане и запаметяване на предлаганото учебно съдържание.
 y Задълбочаване на самостоятелността у обучаемите, развитие на критичното мислене, умения за 

анализ и синтез.
За да се провокира проява на критичност в мисленето на учениците, те трябва да се поставят в усло-

вията на проблемност. добавената реалност предоставя тази възможност.
 y универсално приложимо за всяко ниво на образование и обучение.

добавената реалност може да се прилага, като метод на обучение във всички етапи на образование-
то и по всички предмети.

 y оползотворяване на възможностите, които предоставят технологиите в учебния час.
добавената реалност в образованието дава възможност да се използват новостите в дигиталния свят 

и учителите да предават знания и умения по по-иновативен и съвременен начин. 
 y използване на добавената реалност за самооценка и оценка.

повечето софтуер и приложения за управление на обучение, които са оборудвани с технологията за 
разширена реалност, предоставят възможност за самооценка от учениците и оценка от учителите. Бър-
зите въпроси, тестовете, картите, пъзелите и др. в приложенията за аr проверяват придобитите знания и 
умения по дадена тема от конкретна предметна област. 

2. предимства в използването на добавена реалност в учебния процес за учениците
 y по-висока мотивация на учениците.

интерактивното, предоставено във вид на игра, Ar обучение може да има значително положително 
въздействие върху учениците. Целта е да се предостави възможност за проява на по-голяма активност от 
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страна на обучаемите по време на учебния час, като се следва модела на „учене чрез опит“ [13].
 y персонализиране на образованието.

Включването на Ar обучение в класната стая позволява на учениците и учителите да персонализират 
уроците според нуждите на отделния ученик. Заедно с това програмите за добавена реалност биха поз-
волили на учениците да имат достъп до интерактивно обучение. независимо дали това позволява на уче-
ниците да учат със собствено темпо или позволява на учителите да създават персонализирани учебни ръ-
ководства за своите ученици, приложението на Ar обучение показа, че способността му да персонализи-
ра учебния опит на ученика е едно от най-големите му предимства.

 y създаване на общност за учене.
друго предимство на програмите за добавена реалност в образованието е, че учениците могат да го 

използват, за да се свързват с други ученици и да учат заедно. по този начин преподавателите помагат 
на учениците да създадат своя учеща общност. учащите в един подкрепящ се екип и чрез аr приложе-
нията търсят нови подходи, методи и средства за иновативно решение на възникнали казуси в класната 
стая. получените резултати от съвместната дейност в екипа от обучаеми в повечето случаи се оказват по-
вече от очакваните. 

това може да бъде особено полезно за класни стаи на дълги разстояния или онлайн класни стаи, къ-
дето учениците често не се възползват от нивото на връзка и подкрепа с връстниците си, както правят уче-
ниците в традиционните класни стаи.

3. приложения за добавена реалност (споделяне на добра практика)
В следващата част на доклада авторите споделят приложения за добавена реалност, които са използ-

вали в работата си с ученици от прогимназиален етап по природни науки в учебните часове и в занима-
нията по интереси.

конкретен пример е Merge Cube1. този куб е по същество холограма, която учениците могат да мани-
пулират. В зависимост от приложенията, които се изтеглят, кубът може да се превърне в земното кълбо, 
като се използва от ученика за изследване на света; многостранна игра, която обучава учениците по начи-
ни, които изострят паметта им; аквариум, който учениците могат да използват за идентифициране на раз-
лични видове риби; устройство за въртящи се проекции на слънчевата система. Merge Cube е само един 
пример за един инструмент, който може да бъде адаптиран за множество аудитории, използвайки изо-
билие от безплатни приложения.

„Виртуална и добавена реалност в учебна среда“2 е програма, базирана на използването на приложе-
нието Google експедиции и е достъпна през Google профил. Виртуалната и добавена виртуалност в учеб-
на среда предоставя възможност да се използват повече от 1000 експедиции в цял свят, подходящи за ча-
сове по природни и обществени науки. 

авторите на статията споделят, въз основа на две годишна работа с приложението в учебни часове по 
природни науки и в часове за извънкласна дейност, че уроците по природни науки, които представя с из-
ползване на Ar и vr за своите ученици от прогимназиален етап, стават по-привлекателни, въздействащи 
и полезни, задълбочава се сътрудничеството и работата в екип, развива се креативността и критичното 
мислене, образите, симулациите и обектите се възприемат реално, ученето става забавно. учениците са-
ми или в екип създават собствени гугъл експедиции, използвайки приложението tour creator3.

презентации на PowerPoint, създадени от обучаемите могат да „оживеят“ чрез използването на 
Google street view4. с приложението учениците създават изображения, които могат да се гледат под вся-
какъв ъгъл. подобни подходи спомогнаха за увеличаване на ангажираността на учениците и работа в до-
бавена реалност.

преподавателите по природни науки могат да използват добавена реалност, за да запознаят учени-
ците си с правилата за безопасност в учебната лаборатория. използвайки тригери около класната стая, те 
предупреждават за лабораторните устройства. докато учениците минават през лабораторията, техните 
устройства могат да сканират тези етикети и да дадат възможност на обучаемите да се запознаят с пра-
вилата при работа.

Popar toys5 е приложение, което променя начина, по който учениците се ангажират с истории и пъзе-
ли. науката „оживява“ пред очите на обучаемите и те овладяват лесно и забавно знания и умения.

едно от най-интересните приложения за добавена реалност е sky Map6 на Google. специализира-
но специално за класни стаи, приложението по интересен и нестандартен начин разнообразява учеб-
ния процес. то помага на обучаемите да придобият знания и умения, свързани с природните науки. спо-
собността на приложението да намира звездни тела позволява на учениците да идентифицират различ-
ни части от Вселената. 
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Fetch lunch rush7 е още едно приложение, което използва карти за печат, за да подпомогне преживя-
ването с добавена реалност при децата. учениците разстилат картите си по игралната дъска и ги премест-
ват, опитвайки се да решат конкретен проблем. тези дейности, насочени към самите ученици, насърча-
ват активно учене и изследователски подход към придобиването на знания. 

приложенията elements 4D8 и Anatomy 4D9 обхващат теми по химия и анатомия. тези приложения 
включват и тригери, които могат да бъдат отпечатани на хартия. уебсайтът на DAQri включва планове за 
уроци за приложението elements 4D.

мozaik 3D10 е учебно приложение, с помощта на което се отворят над 1200 3D сцени на смартфон или 
таблет – единствена по рода си възможност за самостоятелно учене, така че усвояването на знания да се 
превърне в увлекателна игра.

приложението smart Classroom Ar11 предлага упражнения с добавена реалност по много предмети. 
авторите на доклада споделят, че използвайки го в уроците си по природни науки, те стават атрактивни и 
интересни, а новото знание се научава чрез практически занимания. така обучаемите са постоянно анга-
жирани и мотивирани чрез изпълнение, дискутиране, приложение.

проектите, използвайки добавена реалност, могат да бъдат изготвени от преподаватели или ученици 
с две различни среди – lens studio12 и unity 3D13, които са напълно безплатни за употреба. при втората ра-
ботна среда има голяма възможност от готови анимирани обекти, които предоставят възможността да се 
създадат задания по различни предмети под формата на игри, които да провокират интереса, да задър-
жат вниманието и да стимулират критичността и творческото мислене у обучаемите. 

unity е платформа, която поддържа различни настолни, мобилни, конзолни и виртуални реални плат-
форми. Лесна за работа с ученици и се използва за разработване на добавена реалност. unity дава въз-
можност на потребителите да създават игри и преживявания както в 2D, така и в 3D. 

lens studio e с огромен набор от вградени функции, включително персонализирани шейдъри и усъ-
вършенствана технология за проследяване, което предоставя безкрайни възможности за работа. с раз-
пространението на различни платформи в ios и Android проектите могат да достигнат до хора по целия 
свят, като всичко необходимо освен устройство като телефон или таблет е да се инсталира приложение-
то snapchat. с множество опции за проследяване и функции като сегментиране и проследяване на све-
та около нас, може да се създават всякакви модели. Всеки един проект с добавените елементи в него не 
може да бъде по-голям от 4 мВ, иначе не може да бъде публикуван и по този начин бива неизползваем.

Заключение
с въвеждането и използването на добавената реалност в учебния процес, според авторите на докла-

да, преподавателят се превръща в иноватор, който прави връзката между формалното и неформално-
то учене, свързва теорията с практиката, активира креативността у учениците си, които имат уменията и 
компетентностите за работа с актуални технологии. това води до едно съвременно обучение, отговаря-
що на нуждите на днешното дигитално поколение и определя мястото на добавената реалност в учеб-
ния процес.
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(Endnotes)
1. https://mergeedu.com/cube – Merge Cube
2. https://cct.bg/virtualna-i-dobavena-realnost-v-uchebna-sreda/ – Виртуална и добавена реалност в 

учебна среда
3. https://arvr.google.com/tourcreator/ – tour creator
4. https://www.google.com/streetview/ – Google street view
5. https://popartoys.com/ – Popar toys
6. https://www.google.com/sky/ – sky Map
7. https://pbskids.org/apps/fetch-lunch-rush.html – Fetch lunch rush
8. https://www.commonsense.org/education/app/elements-4d-by-daqri – elements 4D
9. https://www.4danatomy.com/ – Anatomy 4D
10. https://www.mozaweb.com/bg/mozaik3D – Mozaik 3D
11.  https://ar.smartclassroom.bg/#/ – smart Classroom Ar
12.  https://lensstudio.snapchat.com/ – lens studio
13. https://unity.com/- unity


