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Abstract: The paper presents some ideas for integrating ICT into the teaching and learning process. The 
main focus is on the implementation of VR and AR resources and applications that can be used by teachers. 
Better visualization and interactive resources enable active learning. The use of such tools leads to an effective 
learning process. These resources are interesting and strongly motivate the active participation of students in 
school.
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Съвременното училище – между реалното и виртуалното 
В рисунките на децата мечтаното училище е свързано с творчество и свобода – в него има пързалки, 

басейни, паркове, игри, пространство, зеленина, цветове. Педагогическата алтернатива на детските меч-
ти за „свободно и творческо“ училище днес се свързва с богата на технологии образователна среда, коя-
то предлага различни решения за организация на процеса на обучение с фокус върху интересите и по-
требностите на ученика.

Богатата на технологии образователна среда е динамична по своята същност. Тя дава възможност на 
учителя и на учениците да „избират“ как да организират ученето по най-ефективен начин в съответния 
момент. Тя предполага от една страна наличието на презентационен център за онагледяване на учебно 
съдържание, за ефективна фронтална работа на учителя, за споделяне на ресурси и представяне на край-
ни резултати от работата на ученика. От друга страна, тя е изпълнена с мобилни и бързо трансформира-
щи се физически пространства за индивидуално или групово учене.

Богатата на технологии среда предполага ученикът да използва разнообразни ресурси – учебник, 
книга, компютър. Тя следва да предлага богат набор от устройства, до които да има достъп всеки ученик – 
мобилна класна стая с таблети или лаптопи; комплект лаптопи за екипна работа и др. Приема се, че ин-
тернет-свързаността е необходимо условие, без което съвременното училище е немислимо.

В последните години вариантите на обучение в богата на технологии среда се фокусираха върху из-
ползването на разнообразни технологични средства. От педагогическа гледна точка, използването на 
разнообразни интерактивни ресурси и видео, очила за виртуална реалност, шлемове и др.п. подсилват 
ефекта на активно учене чрез провокиране на интерес, любопитство и създаване на възможност за из-
следване и преживяване на знанията и уменията. Ученето с помощта на 360 градусови снимки, с които 
ученикът се пренася на нови места, детайлното разглеждане на обекти, разположени виртуално върху 
бюро и получаването на информация за всеки отделен детайл влияят върху всички сфери на развитие и 
оказват силно мотивиращ ефект върху ученика.

Несъмнено съвременното образование изисква учител, който създава ефективна учебна среда чрез 
своя академичен капацитет и педагогическа компетентност, умее да поддържа динамика в обучение-
то, да го насочва и управлява до постигане на заложените нормативно образователни цели. Дигитална-
та компетентност е не само водеща професионална компетентност, но и необходимо условие за овладя-
ване на професионални компетентности за използване на все по-разнообразни високотехнологични ре-
сурси в процеса на обучение.

В статията е споделен опит от използването на няколко приложения, с акцент върху възможностите за 
интегриране на виртуална и добавена реалност в процеса на обучение.

Виртуална и добавена реалност
Според речника Merriam-Webster1, дефиницията за VR е виртуална реалност и включва:
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 y Виртуална/изкуствено създадена реалност, която се преживява, чрез сензорни стимули (като зре-
ние и слух), подадени чрез компютър и в която действията на човека частично определят какво се 
случва в околната среда.

 y Технологията, използвана за създаване или достъп до виртуалната среда.
Според същия речник, дефиницията за AR2 е добавена реалност и включва:

 y Подобрена версия на реалността, създадена чрез използване на технология за наслагване на ди-
гитална информация към нещо (предмет, обект, явление), гледано през устройство (например, ка-
мера на смартфон).

 y Технологията, използва за създаване на добавена реалност. 
IVR – Immersive Virtual Reality. Потапяща виртуална реалност – поставя потребителите директно във 

виртуален сценарий, като блокира физическата реалност и създава жива виртуална среда. 
Процесът на учене се разглежда в два аспекта – емоционално (афективно) и когнитивно учене. Емо-

ционалният аспект е свързан с емоциите по време на ученето, с личната ефективност, собствените въз-
приятия относно способността за учене и възможностите за ефективно овладяване на учебното съдър-
жание. 

Когнитивният аспект включва процедурно учене и концептуално учене. Процедурното учене изис-
ква овладяването на последователността на дадена процедура или процес и е предпоставка за развива-
не на определени умения. Например, при усвояване на алгоритъм за пресмятане първо се овладява ал-
горитъмът за извършване на съответното действие. Концептуалното учене е получаване на нова инфор-
мация, която се свързва с вече овладени знания, за да се изградят нови конструкти, ново знание. Изслед-
вания показват, че VR в образованието оказва положително влияние върху формирането на по-задълбо-
чени концептуални знания и върху повишаване на нивото на лична ефективност. 

Фигура 1. Ефективност на приложението на VR в процеса на учене

Виртуалната реалност активира различни човешки сетива. Попадайки във виртуална реалност, човек 
усеща не само със зрението и слуха си, но се активират и други сензори. Например, създава се илюзия за 
движение. В лабораторията на университета в Станфорд за виртуална реалност (Virtual Human Interaction 
Lab, Stanford University) е проведено следното изследване3. На две групи изследвани лица се поставят 
очила за виртуална реалност. И двете групи участниците гледат едно и също приложение за гмуркане в 
океана. Едната група са прави, с очила и неподвижни. Втората група са във водата, на повърхността на во-
дата, очилата и лицето им са потопени, неподвижни (Фиг. 2). Изследва се илюзията за движение в двете 
групи, както и проявите на симптоми за здравословни проблеми (болка в очите, гадене, трудно концен-
триране, засилено слюнкоотделяне). Изследваните лица, които са потопени във водата заявяват, че са се 
преместили над 3 м, от мястото, на което са, докато стоящите прави заявяват, че са се преместили с око-
ло половин метър. Не се забелязват съществени разлики при проявата на здравословни проблеми. Едно 
от обясненията е, че при по-ниска гравитация се засилват визуалните сигнали.

Не трябва да се подценяват опасностите от прекомерно използване на VR и AR в учебния процес. Пре-
поръчва се кратко излагане на деца във виртуална реалност. Възможно е създаване на фалшиви споме-
ни. Трети страни може да са в състояние да предизвикат фалшиви спомени без съгласието или умствени-
те усилия на дадено лице. Цифровите медии влияят на човешката памет по предвидими модели; цифро-
вите медии също могат да повлияят на човешките емоции или вземането на решения по предвидими на-
чини. Изследванията в тази област на социалната психология ще информират потребителите на цифро-
ви медии и изследователите за това, как различните форми на медиите могат да манипулират човешки-
те преживявания [1].
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Фигура 2. Влияние на VR технологии върху сензори за движение – лаборатория на университета 
в Станфорд за виртуална реалност

Приложения с използване на VR и AR в помощ на учителя 
Ще бъдат представени няколко примера, използвани от автора при работа със студенти и учители. 
Пример 1. Жизнен цикъл на пеперудата. 
По темата за жизнения цикъл на пеперудата се използва приложението Quiver Vision4. Технологията 

използва добавена реалност към работни листове за оцветяване. 

Фигура 3. Quiver – образователни ресурси с добавена реалност

Стъпките за работа са следните: разпечатване на работен лист; оцветяване (по желание); стартиране 
на приложението Quvier от мобилно устройство (телефон, таблет) и сканиране на работния лист. На екра-
на на мобилното устройство стартира видео, което показва различните фази от жизнения цикъл на пепе-
рудата (фиг. 3). Чрез насочване към съответното изображение се визуализират 3D модели на какавидата, 
гъсеницата, яйцата и пеперудата. 

По аналогичен начин могат да се използват интересни приложения за различни представители на жи-
вотинския и растителен свят. Към някои от темите са разработени и интерактивни задачи под формата на 
кратки компютърни игри с определен сюжет. 

Пример 2. Аполо 11 – „Една малка стъпка на човека и един гигантски скок за човечеството“ (Арм-
стронг)

По темата за космическите изследвания и мисиите Аполо е разработен учебен ресурс в платформа-
та EON-XR5. От април 2021 година EON-XR и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ обявиха създаването 
на нов EON-XR образователен център с фокус върху използване на добавена и виртуална реалност. Ини-
циативата за създаване на XR лаборатория е подкрепена от Министерство на образованието и Община 
Бургас.

Платформата разполага със собствена библиотека от 3D обекти и 360-градусови снимки за създаване 
на учебни ресурси. Има възможност и за добавяне на 3D обекти от външни файлове. За целите на обуче-
нието е използван външен ресурс – 3D модел на командния модул на кораба Аполо 11 от галерията с три-
мерни обекти на Scethfab6 (Фиг. 4). Галерията предлага платени и безплатни модели в различни файлови 
формати. В случая използваме glTF файлов формат за тримерни модели. 
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Фигура 4. Scetchfab – библиотека с 3D модели.

Изтегленият обект се използва в платформата EON-XR за създаване на учебен ресурс. Моделът позволя-
ва виртуална разходка вътре в модула. Учениците разглеждат местата на тримата астронавти и апаратурата 
в капсулата. Платформата EON-XR позволява не само разглеждане на тримерния модел, но и допълнително 
добавяне на видео и аудио информация, създаване на интерактивни тестове и задачи (Фиг. 5). Учениците 
научават допълнителна информация за космическия кораб и неговите части, материалите, които са използ-
вани, технически решения, свързани с осигуряване на енергия и ресурси за полета и мн. др. 

 

 

Фигура 5. Учебен ресурс в EON-XR

Съществуват много библиотеки с 3D Модели, както и много интересни приложения с добавена и вир-
туална реалност. Тяхното приложение в учебния процес предстои да се развива, както в посока достъп 
до ресурси, така и в посока разработване на методики за тяхното ефективно приложение в съвременна-
та класна стая. 

Новите технологии помагат да се създаде идеалната класна стая – стая, в която да учат ученици, удо-
влетворени и развълнувани от наученото. 
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