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•Поява на термина “мобилно обучение” (m-learning)

•Дидактически възможности на  преносимите устройства

•Мобилно и/или електронно обучение

• “just-in-time, just enough, just-for-me”

• интерактивност, модулност и мултимедийност

•Traxler, J. (2009). Current State of Mobile Learning. Mobile Learning: 

Transforming the Delivery of Education and Training. 

[http://www.aupress.ca/index.php/books]

Мобилното обучение в съвременната концепция за 

образование



Значение на мобилното обучение според ЮНЕСКО

The Mobile Learning Network Project (MoLeNET),

Великобритания (система за мобилно 

обучение)

Mobile Learning Environment Project (The MoLE),

САЩ (среда за мобилно обучение)

Mobile technologies in Lifelong learning: best 

practices (MOTILL) ,

Европейски съюз (мобилни технологии в 

обучението през целия живот)

Mlearning Consortium, 

Канада (консорциум за мобилно обучение)

“Мобилно обучение за качествено образование и социална 

интеграция” – UNESCO, IITI. – M., 2010



АНАЛИЗ

•Качествено изменение в 

образователния процес (72%)

•Повишаване на интереса, 

мотивацията и персонализацията  

(90%)

•Повишаване на професионалната 

компетентност и подобряване на 

уменията за работа с ИКТ (80%)

•Готовност за използване на 

мобилни технологии и в бъдеще 

(94%)

ПРЕДИМСТВА

•Бърз достъп до ресурси на 

Интернет

•Организация на групова и 

екипна дейност, благодарение на 

облачните услуги

•Организация на самостоятелната 

работа и създаване на лично 

образователно пространство

•Диагностика и отчитане на 

индивидуалните особености на 

обучаваните

•Използване възможностите на 

добавената реалност и игровите 

образователни проекти

•Развиване на уменията за 

непрекъснато обучение

•Допълнителни технологични 

възможности (сензорен екран, 

акселерометър, жироскоп, 

магнитометър и т.н.)

НЕДОСТАТЪЦИ

•І. Проблеми от технологичен 

характер:

•различия в характеристиките на 

устройствата  (размер на екрана, 

мощност на процесора, трайност 

на батерията, операционна 

система)

•Лесно могат да се счупят или 

изгубят          

•ІІ. Проблеми от организационно-

методически характер:

•Постоянен достъп до Интернет

•Използване на мобилните 

устройства за неформално 

общуване по време на час

•Недостатъци на обучаващите 

програми, въпреки огромното 

количество от образователни 

приложения

•Липса на единни стандарти за 

мобилните образователни 

ресурси и  тяхното интегриране в 

обучението



2016

2017

2018

2019

2020

Перспективи (според New Media Consortsium)

В краткосрочен план (1 година или по- малко):
- “Bring Your Own Device - BYOD”
- “Flipped Classroom”

В средносрочен план (2 до 3 години):
- “Makerspaces”
- “Wearable Technology”

В дългосрочен план (4 до 5 години):
- “Adaptive Learning Technology”
- “The Internet of Things”



Софтуер, предназначен за 

мобилни устройства

Достъпни са чрез 

платформите за дигитално 

разпространение на 

мобилни приложения -

Google Play за Android

(2008); App Store за iOS и др.

Много от тях са безплатни, 

което е предимство

По-удобни са от съответните 

сайтове

Особености

По проучване на Gartner 

през 2013г.  са 

иинсталирани 102 млрд 

мобилни приложения, 91% от 

тях - свободни, което е с 

45% повече от 2012г. 

Генерирани са 26 млрд $

печалби.

Към август 2014г., 

създадените мобилни 

приложения за Android са 

около 1,3 млн, а Google Play 

регистрира  40 млрд  

сваляния

Статистика

Мобилни приложения



Мобилни приложения в обучението

QR код

•Добавена реалност (Augmented Reality - AR)

•Смарт учебници 

Приложения за тестиране и формиращо оценяване

•Plickers

•mQlicker

Графични калкулатори

•Desmos

Създаване на собствени приложения

•Mobincube



Пликерси (Plickers technology)

Plickers                                                  Clickers



 Регистрация на www.plickers.com

Classes (класове)
Library (библиотека)
Reports (доклади)
Live View (наблюдение в реално време)

 Инсталиране на безплатното мобилно 
приложение на Google за iOS или Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=c
om.plickers.client.android

За работа с Plickers

http://www.plickers.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plickers.client.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plickers.client.android


Метод на приложение (Peer Instruction - Eric Mazur, 1990, 
Harvard)



Експеримент (ІАЕГ, НПМГ, 54-то СОУ, 8-мо СОУ, гр. София)



Параметри на изследването

Участници: 187 ученици (126 момичета и 61 момчета)
- 99  деветокласници (18 СОУ, гр. София) 
- 39 десетокласници (54 СОУ, гр. София)
- 49 десетокласници (НПМГ, гр. София)

Място на провеждане:
- в обобщителни уроци след разделите “Механично 

движение” и “Принципи на механиката” (9-ти клас)
- уроци за упражнение върху Закон на Кулон (54-то 

СОУ)
- уроци за упражнение върху кондензатори и 

свързване на консуматори (НПМГ)

Съставени бяха 28 на брой графични задачи за решаване



Анкета за оценка на метода и технологията - резултати

Твърдение 6. Методът  и технологията за оценяване на целия клас, 
които бяха използвани в часа, улесниха моето разбиране на 
учебния материал

М=3.42, SD=1.282
мода – отговор “3”

“1” – категорично не съм съгласен
“2” – по-скоро не съм съгласен
“3” – не мога да преценя
“4” – по-скоро съм съгласен
“5” – категорично съм съгласен



Твърдение 7. Смятам, че ангажирането на всички ученици 
в отговарянето на въпроси повишава ефективността на 
обучението

М=3.89, SD=1.179 
мода – отговор “5” 



Твърдение 8. Приложеният метод ми помогна да сравня 
моите знания с тези на съучениците ми

М=3.61 SD=1.228
мода – отговор “4”



Твърдение 9. Интегрирането на интерактивни методи и 
съвременни технологии в обучението по физика би 
повишило интереса към предмета

М=3.94, SD=1.208 

мода - отговор “5”

(42.8% от учениците)



Твърдение 10. Препоръчвам  приложения в часа метод  
да се използва и в други учебни дисциплини

М=3.95, SD=1.298 

мода - отговор “5”

(49.7% от учениците) 



Мобилно приложение mQlicker (работа и предимства)

 Регистрация на www.mqlicker.com (за преподавателя)

 Достъп до въпросите и задачите (през браузера): от respond.cc
(за учениците)

Предимства:

•Броят на алтернативните отговори е практически неограничен;

•Допускат се и отворени въпроси;

•Могат да се прикачват видеофайлове;

•Учениците получават достъп на мобилните си устройства до условието 
на всяка задача чрез уникален код, предоставен от преподавателя, и 
сащо така чрез мобилните си устройства връщат отговора към акаунта 
на техния преподавател.   

http://www.mqlicker.com/


Интерфейс на mQlicker



Възможност за включване на видеоклипове (например с демонстрации) 



Достъп до задачите (въпросите): през respond.cc



Предоставяне на отговорите през персоналните мобилни устройства



 Може да се инсталира както на мобилни 
устройства, така и на настолен компютър

 Позволява пряка визуализация на графиката на 
произволна функция, включително техните 
трансформации и суперпозиции

 Притежава опцията за включване на “плъзгачи”, 
т.е промяна на параметрите, което подпомага 
разбирането за влиянието на параметрите 
върху функциите чрез пряко наблюдение на 
промените в графиката

Графичен калкулатор Desmos








