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Abstract: Education is also reflected in the challenges facing modern society. In recent years, information 
technology has shown its important place in education. In many cases they were the only educational channel. 
The education system has proven to be flexible enough to use established methods and theories and combine 
them with the latest and most advanced information and internet technologies. 

This article examines the possibilities of using virtual and augmented reality in the educational process. The 
types of technologies are presented. Current aspects of technology application for educational purposes are 
considered. The principles on which the cognitive process should be built are described.

The positives of applying modern educational technologies in the application of virtual and augmented re-
ality technology are presented, e.g. project work, flipped classroom.
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Предизвикателствата пред съвременното общество дават отражение и върху образованието. През 
последните години информационните технологии показаха своето важно място при обучението. В мно-
го случаи те бяха единствен образователен канал. Образователната система се оказа достатъчно гъвкава, 
за да използва утвърдени методи и теории и да ги съчетае с най-съвременни и модерни информацион-
ни и интернет технологии. 

В статията се разглеждат възможностите за използване на виртуална и добавена реалност в образо-
вателния процес. Представят се видовете технологии. Разглеждат се актуални аспекти за приложение на 
технологиите за учебни цели. Описват се принципите, върху които следва да се изгражда познавателния 
процес. Представят се позитивите от прилагане на съвременни образователни технологии при прилага-
не на технологията за виртуална и добавена реалност, напр. работа по проекти, обърната класна стая.

Технологията за виртуална и добавена реалност съществува повече от 20 години. Високата цена на ус-
тройствата е основна пречка за масовото ѝ използване. Създаването на приложения за използване чрез 
смарт телефон дава възможност да се търсят начини за приложението на виртуална и добавена реалност 
в образователната сфера. 

Виртуалната реалност започва своето развитие с разработването и използването на цифрови симула-
тори за полети от големи авиокомпании и военновъздушни сили. При тях се използва камера и проектор, 
за да се визуализира пилотския изглед. Днес терминът виртуална реалност се свързва с устройства, кои-
то осигуряват потапяща, интерактивна среда с визуален реализъм (immersive environment) [1]. Чрез вир-
туалната реалност потребителят се пренася в алтернативна среда. 

Виртуална реалност, която е най-малко потапяща или реална е т.нар. Desktop VR [2]. При нея 3D вир-
туален свят се визуализира на компютърен монитор. Тази технология става популярна сред потребители-
те чрез достъп до виртуален свят, в който могат да създадат свой аватар, да взаимодействат помежду си 
с текст и аудио, да създават 3D обекти. В зависимост от типа на платформата потребителят може да при-
тежава земя, да обработва и засажда земята, да продава продукцията, да отглежда животни, да участва 
във военни действия, да изгражда стратегии за успех. 

При виртуална реалност от тип CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) се използва проектор, кой-
то представя виртуална среда на стена в близост до потребителя. Предимство на този тип виртуална ре-
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алност е, че повече от един потребител може да съпреживее действието. Могат да се използват и специ-
ални очила, които увеличават ефекта на потапянето. 

Третият тип виртуална реалност използва стереоскопичен дисплей, намиращ се на главата на потре-
бителя и покриващ очите. Чрез него се проследяват движенията на главата, за да се определи накъде гле-
да потребителя. При този тип виртуална реалност потребителят няма видимост към околния свят, изцяло 
е потопен във виртуалния свят1.  

Добавената реалност съчетава реален и виртуален свят [3]. Към реалния свят се добавят компютър-
но генерирани елементи. Те могат да бъдат 2D или 3D, текст, звук, видео, анимации [4]. Образите се ви-
зуализират чрез мобилно устройство, таблет, но могат да се използват и дисплеи, поставени на главата. 
Даден обект може да се проектира пред потребителя, за да го разгледа от всички ъгли или да се извър-
ши виртуална разходка.

Добавената реалност се разделя на видове според извеждането на образа. Дефинирани са различни 
категории и типове (Таблица 1). Най-често се класифицира в следните типове:

 y чрез маркери (image-based, Marker-based AR);
 y без маркери (Markerless AR) – Като холограма;
 y според локация (Location-based AR);
 y с наслагване (Superimposition AR);
 y базирана на проекция (Projection-based AR);
 y по контур (Outlining AR).

Базираната на маркери добавена реалност използва маркер, който обикновено е QR код, но може да 
бъде всяко изображение. Маркерите могат да бъдат хартиени или физически обекти. Маркерът се обра-
ботва и се създава точка в реалния свят, в която се визуализира виртуалния обект. При безмаркерна до-
бавена реалност се използва GPS или локация на телефона. 

Таблица 1. Добавена реалност – категории и типове2

Налични са различни платформи за създаване на ресурси с виртуална и добавена реалност. За съз-
даване на образователни ресурси подходяща е EON-XR. Платформата е web-базирана3. Изисква акаунт 
за вход. Има възможност за безплатно ползване, но с определени ограничения при работа с учениците. 

Чрез платформата EON-XR могат да се създават и използват образователни ресурси с 3D обекти или 
360˚панорами. Потребителят може да използва вече създадени ресурси, които са достъпни в библиоте-
ката на платформата (фиг. 1). Друга възможност е да се използва определен образователен ресурс, по 
който да се нанесат промени, съответстващи на целта на използването им. Трета опция е създаване на 
изцяло нов авторски образователен ресурс. В платформата образователните ресурси условно са нарече-
ни уроци, като това наименование не кореспондира с дидактическото понятие. 
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Фигура 1. Библиотека 

Създаването на ресурси и използването им е лесно и изцяло насочено към потребителя. Лесните 
действия позволяват на учители от всички области да създават собствени ресурси, без да имат особени 
дигитални умения. 

Ресурси могат да се създават за всички образователни области и степени на обучение. Изключително 
подходящи са области като биология, химия, природа, медицина, история, математика, астрономия. По 
отношение на изучаването на чужд език всяка тема може да се постави със съответни изисквания от учи-
теля, така че да се постигнат поставените цели. Различни аспекти на изучаването на български език могат 
да се предвидят също във всяка тема, като се постави изискване за добавяне на текстова информация в 
определен стил, по отношение на пунктуация и синтаксис. 

Създаване на собствен образователен ресурс с виртуална и добавена реалност започва с избор на ви-
да, по който ще се работи 3D или 360˚ (фиг. 2)

Фигура 2. Избор на тип образователен ресурс 

При създаване на образователни ресурси с 3D-обект основен е избора на обекта. Той трябва да е съз-
даден така, че да може да се раздели и разгледа на съставни части. Обектът може да се избере от библи-
отеката на платформата. За по-добра организация обектите са подредени по категории. При желание по-
требителят може да използва 3D-обект, изтеглен от специализиран сайт или да създаде свой. Допустими-
те файлови формати са много и дават възможност за вариативност при създаването на обектите. За неп-
рофесионалисти подходяща програма за създаване на 3D-обект е Microsoft Paint 3D (фиг. 3).

Фигура 3. Програма Microsoft Paint 3D
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След избора на обект, по който ще се създава образователния ресурс, се правят необходимите на-
стройки – заглавие на урока, категория (фиг. 4). 

Фигура 4. Настройки на урок 

След избор на бутона за начало на създаване на урок, се стартира приложение, което се инсталира на 
компютъра. Чрез него се създават необходимите маркери за извеждането на виртуалните изображения 
в реалния свят на по-късен етап и се извършва построяването на урока. 

Фигура 5. Възможности за изглед на 3D-обект

На фиг. 5 са показани различни възможности за изглед и работа с 3D-обект. По обекта могат да се до-
бавят нови, да се изтриват или да се редактират налични етикети (надписи). Те служат за указване наиме-
нованията на частите на обекта. Обектът може да се раздели на съставни части, колкото предварително е 
заложено при създаването му. Всяка от тези части може да бъде увеличена, завъртяна, за да се разгледа 
от различна позиция. На всяка от по-малките части също може да бъде добавен етикет. Налична е и оп-
ция рентген. Чрез нея могат да се видят елементи във вътрешността на обекта – напр. бутала при двига-
тел, сухожилия, вени, жилкуване на петурата на растение и др. За да е активна функцията рентген, тряб-
ва обектът да е създаден така, че да са заложени съответните елементи. 

Към всеки урок могат да се добавят различни по вид и брой активности – звук, видео, графика, текст, 
идентификация, локация (фиг. 6). 

Фигура 6. Добавяне на активности към урок с 3D-обект

Идентификацията най-общо отговаря на въпроса „Какво е това?“. Тя може да се приложи към целия 
обект или към различни негови части. Локацията се задава към определена част и най-общо отговаря на 
въпроса „Къде се намира?“. Локация се задава, когато обектът е разделен на части и е избрана една кон-
кретна част. 

Текстът се създава с програма за текстообработка и се съхранява във формат pdf. Във файла могат да 
се добавят изображения, подходящ текст, акценти с артистичен шрифт и др. За създаване на файла мо-
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же да се използват различни програми, освен Microsoft Word, напр. Canva, като се спази изискването за 
формата. 

Активността „Запис“ е от особено значение, както когато ресурсът се създава от учителя, така и кога-
то ресурсът се създава от учениците при обърната класна стая. При запис има възможност да се премине 
през различните активности, да се завърта и разчленява обекта, като през цялото време презентиращият 
говори и обяснява по отделните акценти. 

Уроците с използване на изображения с 360-градусов панорамен изглед изискват специфично изо-
бражение. В урока може да се използва едно или няколко изображения. Панорамните снимки се правят 
със специализирана камера. При нормален изглед снимката изглежда разкривена, но когато се зареди в 
приложението може да се разглежда във всяка посока. Панорамните снимки може да представят инте-
риор или външно пространство (фиг. 7).  

Фигура 7. Панорамни 360˚ снимки

Уроци с панорамни снимки могат да се използват успешно при:
 y представяне на национални или световни забележителности, туристически пътеводител;
 y исторически обекти – външни, напр. Царевец, вътрешна част на могили, църкви и др.;
 y географски обекти;
 y специализирани кабинети – медицински стаи, химични лаборатории, др.;
 y астрономия и много други.

Към урока може да се добави връзка към интернет адрес. Той може да бъде към страница, където 
има допълнителна информация, или към облачно пространство, в което са предложени разнообразни 
ресурси. Тази възможност прави използването на платформата многовариативно, тъй като могат ада бъ-
дат задавани различни задачи или добавяни ресурси за обогатяване на урочната единица. 

Методически акценти за прилагане на виртуална и добавена реалност
Чрез използване на възможностите, които предоставя платформата EON-XR за създаване на образо-

вателни ресурси с виртуална и добавена реалност, може да се постигне в много висока степен индиви-



148

Образование и технологии 13/2022

дуализация и диференциация в обучението. Учителят има възможност да представи новото знание чрез 
създаден урок, дори и когато се провежда онлайн от разстояние, като използва функцията „Започни сре-
ща“. Изискване е всички поканени да имат акаунт за достъп. 

Работа по проекти успешно може да включва екипни задачи със създаване на ресурси с виртуална и 
добавена реалност. Екипът има обща задача, а от изпълнението на индивидуалната задача на всеки уче-
ник, зависи изпълнението и успеха на екипа. Напр. задача на екипа е да представи забележителности на 
град Бургас. Всеки ученик трябва да направи образователен ресурс за една от забележителностите – жп 
гара, Морска градина, Часовника, площадът и паметника Альоша и др. Всеки ученик оформя представя-
нето, като включва задължителни активности. Начинът на форматирането на добавените файлове, запи-
сът на гласа и включените добавени файлове представят уменията и компетентносите на всеки ученик по 
отношение на информацията, която трябва да се представи, нивото на дигитална грамотност, комуника-
тивната компетентност. 

Чрез конструктивисткия педагогически модел на обърнатата класна стая (ОКС) ученето се превръща 
в активен процес. Използването на платформата EON-XR за реализация на модела ОКС предоставя мно-
жество възможности. Учителят може да представи новото учебно съдържание по разнообразни начини. 
Учениците се запознават с него преди началото на учебната среща. При срещата си с учителя могат да 
участват в разнообразни дейности, при които да приложат научените знания и придобити умения и ком-
петентности.

Чрез модела ОКС може да се постигне така желания преход от обучителна среда, фокусираща се вър-
ху учителя, към среда, фокусирана върху учещия. Моделът е подходящ и за преход от индивидуални към 
стратегии в областта на сътрудничеството4. При ОКС се използва образователна технология за предоста-
вяне на учебното съдържание извън учебния час. По време на учебния час се извършва активно учене. Та-
ка се реализират двете основни части на модела5, които променят традиционното обучение. 

Създаването на образователни ресурси от учениците води до развиване на редица качества като кри-
тично и алгоритмично мислене, толерантност и взаимопомощ. Когато учениците работят в екипи, се учат 
да изслушват мнението на съекипниците си, да търсят доводи за защита на собствена позиция. Всеки об-
разователен ресурс може да се разглежда съвместно от учителя и неговите ученици, да се коментира и 
обсъжда. Също така всеки обучаем може да прегледа урок, предложен от учителя, когато му е удобно и 
колкото пъти му е необходимо. Представянето от учениците на създадените проекти, позволява развитие 
на комуникативните и презентационни компетентности на обучаемите. 

За да създава качествени образователни ресурси, потребителят следва да има добра базова дигитал-
на грамотност, да проявява критично мислене и креативност.
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