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Abstract: The forced transition to a distance education at the Faculty of Biology of Sofia University „St. Kli-
ment Ohridski“ in the period 2020-2022 has shown that the e-learning has the potential not only to change the 
way of our teaching but to improve the quality of teaching and understanding. In transforming traditional face-
to-face learning into online learning classes, we found that despite the amount of information available on the 
internet, it was difficult to find appropriate resources for training in „Plant Anatomy and Morphology“ at a high 
scientific level in Bulgarian, following the program of the course. This challenged us to design and create an at-
tractive author’s product – a video presentation, including an animation on the theme „Plant Cell“, which cap-
tures the attention of the students and introduces the terminology and information in an interesting and inter-
active way. With the methods of the 2D animation, including video clips and sound, along with a variety of pho-
tos and text, we present a summary of the structure of the plant cell. The video presentation is focused on im-
portant content, which will be available repeatedly and regardless of the place and time, in a convenient envi-
ronment for the students. Our goal is to support active learning, which engages the students in an in-depth un-
derstanding and master their ability to apply the knowledge acquired in the course of study.
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Принудителното преминаване към изцяло дистанционна форма на обучение в Биологически факул-
тет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в периода 2020-2022 година, което обхвана голя-
ма част от три академични учебни години, ни показа, че електронното обучение не само има потенциа-
ла да промени начина, по който преподаваме, но и да повиши качеството на преподаване и учене. Един 
от важните етапи за усвояване на знания в дадена област е подбора и предоставянето на учебно съдър-
жание, което да е съобразено с учебната програма на съответния курс. „Анатомия и морфология на рас-
тенията“ е задължителен курс в бакалавърската степен на обучение за всички специалности в Биологиче-
ския факултет на СУ, по който има издадена учебна тетрадка [1], която се използва в практическите заня-
тия и атлас [2], но едва тази година беше издаден учебник [3]. Въпреки това, съществуват теоретични мо-
дели, които утвърждават идеята, че значимо учене се постига, когато един и същ учебен материал е пред-
ставен чрез повече от една медия, включително визуално и вербално [4].

При трансформирането на традиционното присъствено обучение в дистанционно установихме, че 
въпреки големия обем информация, който е достъпен в електронното пространство, е трудно намиране-
то на подходящи ресурси за обучение по „Анатомия и морфология на растенията“ на научно ниво на бъл-
гарски език в съответствие с програмата на курса. Липсват кратки видеа или видео презентации с обоб-
щена информация, които да са предназначени и създадени специално за студенти, изучаващи биология 
или сходни биологични дисциплини. Според Йовкова [5] мултимедийните материали могат да се използ-
ват ефективно, за да подчертаят общи модели и тенденции, да демонстрират комплексни идеи, да изо-
бразят пространствени взаимовръзки визуално и не на последно място – да създадат „настроение“ и не-
посредственост при овладяване на учебното съдържание. Мултимедийното съдържание принципно спо-
мага за по-лесното възприемане и така предоставя добра възможност за развиване на аналитично ми-
слене у обучаемия – чрез бързо усвояване на материала обучаемите съчетават повече факти по оригина-
лен начин, което води до получаване на изцяло нова информация за конкретната тема [6].

Посоченото до тук ни предизвика да проектираме и създадем привлекателен авторски продукт – 
кратка видео презентация, с включена анимация на тема „Растителна клетка“, който да улавя внимание-
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то на обучаващите се и да въвежда терминологията и информацията по интересен и интерактивен на-
чин. С методите на 2D анимацията, включващо заснети видео клипове и озвучаване, заедно с разнообра-
зен снимков материал и текст представяме обобщено знание за структурата на растителната клетка. Не-
обходимостта от намиране на нови начини за онагледяване на инфомацията се изразява и от самите сту-
денти. Поради това в създаването на видео презентацията освен университетски преподаватели с опит 
участва и студент, което допринася за определяне на съдържанието, съобразено с нуждите на обучаеми-
те и подобрява начина на представянето. Целта ни е видеото да подпомогне активното учене, което ан-
гажира студентите в задълбочено разбиране и възможността им за прилагане на знанията, придобити в 
курса на обучение.

Във видео презентацията:
1. се представят основните методи за наблюдение на растителната клетка и основните структури в 

нея;
2. се показва значението на ориентацията на клетките в растителното тяло при наблюдение и се да-

ва пример за разнообразието на клетъчната структура;
3. се използват авторски текст и представителни светлинно микроскопски и електронно-микроскоп-

ски снимки и схеми (фиг. 1 и 2);

Фигура 1. Светлинно-микроскопско наблюдение на лист от покритосеменно водно растение.

Фигура 2. Модел на растителна клетка.
4. се включва анимация като се анимират избрани схеми или се рисуват и раздвижват допълнител-

но отделни елементи с помощта на специализиран софтуер (Adobe Animate; Autodesk Sketchbook 
pro) (фиг. 3 и 4) и са добавени заснети видео материали;
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Фигура 3. Нарисуван елемент за анимация.

Фигура 4. Нарисувана схема за анимация.

5. в последствие целият набор елементи е сглобен и озвучен подходящо през софтуер за видео и ау-
дио обработка (Adobe premiere pro; Sony Vegas).

Видео презентацията на тема „Растителна клетка“ е създадена на български език за студенти, изуча-
ващи „Анатомия и морфология на растенията“ и ще може да бъде достъпна многократно и независимо 
от пространствено-времевите условия, в удобна за обучаемите среда. Тя е допълнителен учебен ресурс, 
който да подпомогне присъственото обучение като основа за дискусии и диалог, но може да се приложи 
и в бъдещо дистанционно или смесен тип обучение.
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