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УЕБИНАРЪТ В ПОДКРЕПА НА STEAM ОБУЧЕНИЕТО В КЛАС 
 

Тони Чехларова, Монка Коцева, Иван Петков, Динко Цвятков  

 

 

РЕЗЮМЕ 

 
Представена е реализация на уебинар с два класа при провеждането на урок по 

информационни технологии и съответно урок по изобразително изкуство с включване на 

лектор от Института по математика и информатика и Лабораторията по телематика на 

Българска академия на науките. Описани са специфики на дейностите на е-фасилитатора, 

лектора и учителите в този частен случай. За улесняване на е-фасилитатора преди уебинара 

е разработена „Бланка за проверка на техническата готовност за уебинар“. Отбелязани са 

трудности при провеждането на уебинар в учебен час и средства за преодоляването им. 

Споделени са някои идеи и задачи, свързващи стила на художника Пийт Мондриан с изучавани 

математически обекти и с възможностите на компютърни технологии за изучаването им в 

контекста на STEAM. Представени са някои резултати от експеримента. Акцентът е 

поставен върху допълнителните цели, реализирани благодарение на избраната форма на 

обучение.  

Ключови думи: уебинар, STEAM, е-фасилитатор, креативност, дигитална 

компетентност. 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Използването на уебинарите при квалификационни курсове и дистанционното 

обучение във висшето образование е факт. Уебинарите поставят всички обучаеми в 

еднакви условия, предоставят им се еднакви права и възможности за участие във 

виртуалния клас. За реализирането на уебинар се използва интернет и специализиран 

софтуер, осигуряващ свързването на лектора/лекторите с всеки от участниците. 

Характерна особеност на уебинара е синхронност спрямо времето и асинхронност 

спрямо мястото. Т.е., по едно и също време всеки участник от кое да е място влиза във 

виртуалната стая и участва в събитието. В частност, някои от участниците могат да са 

позиционирани на едно място.  

На 11 октомври 2019 г. година се проведе уебинар, в рамките на един учебен час, 

на тема „Изследователски подход в STEAM образованието“. Той бе организиран от  

Института по математика и информатика и Лаборатория по телематика при Българска 

академия на науките. В него взеха участие 14 ученика от VI клас на Средно училище 

„Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив и 26 ученика от VI клас на Средно 

училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора. 

 

ПОДГОТОВКА ЗА УЕБИНАР 

 

Подготовката за уебинар е техническа, технологична, съдържателна и 

организационна. В подготовката на описвания уебинар участваха лекторът, е-

фасилитаторът, двамата учители (по информационни технологии и по изобразително 

изкуство) и директорът на едното училище.  

В (Yoshinov, R., T. Chehlarova, M. Kotseva, 2019) са посочени дейностите на е-

фасилитатора преди, по време на уебинара и след приключването му. За разглеждания 

тук уебинар модифицирахме указанието за влизане в класната стая (фиг. 1), използвано 
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многократно при работа с учители. Причината е осигуряването на защита на личните 

данни на учениците. Препоръчахме при регистрация да се използва номер на ученика в 

клас и символ, разграничаващ двата участващи в уебинара класове. Инструкцията беше 

своевременно предоставена на учителите, ръководещи учебния час по места и 

публикувана в интернет (http://www.math.bas.bg/omi/docs/webinars/Ins_adobe.pdf). За 

удобство бе направена и видео инструкция (фиг. 2). 

 

 
Фиг. 1. Инструкция за влизане във виртуалната класна стая (формат pdf) 

 

 
Фиг. 2. Видео инструкция за участие в уебинара 

http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Adobe_GeoMondr.mp4 

 

Поради голямата зависимост от техниката, точният час на обявяване на събитието, 

рисковете на живата връзка и същевременно липсата на невербална комуникация, 

изработихме контролна бланка, улесняваща е-фасилитатора при проверка на условията 

за провеждане на уебинара (фиг. 3). Тази дейност доближава е-фасилитатора до 

помощник-режисьора в театър. 

http://www.math.bas.bg/omi/docs/webinars/Ins_adobe.pdf
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Фиг. 3. Контролна бланка за проверка на техническата готовност за уебинар 

 

Като се има предвид част от домашната работа, предварително подготвихме място 

(с помощта на Google Drive), където да се качват готовите картини и график със 

срокове за изготвяне, регистриране и гласуване. 

Лекторът се грижи за презентацията и подготовката на учителите, уточнява 

технически, технологични и организационни детайли с е-фасилитатора. За подготовка 

на сценария са използвани ресурси от (Чехларова, 2013), (Чехларова, 2015), (Чехларова, 

2017). Представянето на творчеството на Пийт Мондриан се съчетава с решаване на 

задачи като: 

 Опишете с думи стила на Мондриан. 

 Как да я окачим? 
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 Какво е изобразено? 

 

 
http://fineartamerica.com/featured/world-map-abstract-mondrian-style-michael-

tompsett.html 

 

 Обиколката на жълтия квадрат е равна на 16 ед. Намерете лицето на червения 

квадрат. 

 
 

 Наименованието на картината е 

1 1 1

2 3 6
 

. Именувайте втората картина. 

 

  
 

 Колко двойки перпендикулярни прави има на чертежа? 

 

 
 

В сценария е включена демонстрация за създаване на художествено произведение 

в стил Мондриан с използване на различни технологии, както и показване на картини 

на деца и ученици, създадени в рамките на пърформанс от Европейска нощ на учените. 

По време на демонстрацията е подготвено осигуряването на участниците с хипервръзки 

към използваните файлове с динамични конструкции, например: 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d25301.html 

http://fineartamerica.com/featured/world-map-abstract-mondrian-style-michael-tompsett.html
http://fineartamerica.com/featured/world-map-abstract-mondrian-style-michael-tompsett.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d25301.html
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http://cabinet.bg/content/bg/html/d25302.html. 

За домашна работа се планира да се предоставят за решаване няколко пъзела в 

стил Мондриан (фиг. 4), да се поиска всеки ученик да създаде художествено 

произведение в стила на Мондриан, което да сподели на посочен адрес и да участва в 

гласуването за отличаването на три от представените произведения. 

 

 
Фиг. 4. Слайд за поставяне на домашна работа 

 

Обратната връзка с учениците се очаква да се реализира чрез попълване на анкета, 

общуване в чата, качване на произведение на посочен адрес и гласуване.  

Предварително учителят трябва да планира какви технически средства ще бъдат 

използвани и да ги подготви, като при необходимост направи нужната инсталация. В 

началото на часа учениците трябва да влязат във виртуалната класна стая (осъществено 

посредством уеб браузър и инсталиран Adobe Connect, чрез предварително 

предоставена хипервръзка към класната стая), да направят избор и въведат 

потребителско име. В този етап основната роля на учителя е да подпомогне учениците 

при регистрацията им във виртуалната класна стая, да запознае участниците с 

интерфейса ѝ, да покаже начина, по който се осъществява комуникацията в нея. По 

време на интерактивната лекция учителят насърчава, активира, подпомага при 

необходимост работата в чата и попълването на анкетата. Полезно е да задава 

междинни насочващи въпроси, да показва контрапримери, да организира дискусии при 

затруднения в намирането на отговор на разглеждана задача. Учителят трябва да 

помогне на учениците да заредят в браузъра предоставените им хипервръзки към 

ресурсите; при необходимост да обясни как се работи с тях; да покаже как да се 

прехвърли готовата картина в графичен редактор; как да се изреже ненужния фон; да се 

съхрани готовия файл; да се намали размерът на файла и да се избере подходящ файлов 

формат, отговарящ на изискванията на конкурса. Учителите, на основа на сценария, 

планират своята дейност. Преобладава ролята им на ментор, който подкрепя както 

технически, така и информационно и емоционално учениците.  

 

НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТА 

 

Уебинарът започна и завърши с един и същи въпрос: 

„Пийт Мондриан е: 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d25302.html
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 не знам 

 поет 

 математик 

 художник 

 музикант 

 артист?“ 

 

Ако в началото на часа e голям процентът на отговорилите „математик“ и „не 

знам“, в края на часа 100% от отговорите са „художник“.  

По време на уебинара в чата бе предоставяна връзка към всеки от файловете,  

използван към момента от лектора (фиг. 5). Възможността за активна работа е една от 

причните да се насочим към тази форма за провеждане на урок. 

 

 
Фиг. 5. Момент от уебинара 

 

За домашна работа учениците имаха възможност в рамките на два дни да създадат 

художествено произведение в стила на Мондриан, евентуално с използване на 

предварително предоставени готови ресурси, и да го изпратят за участие в специално 

организиран за целите на уебинара онлайн конкурс. Адресът за гласуване беше 

предоставен по време на семинара чрез хипервръзка в чата и презентацията (фиг. 6).  

 

 
Фиг. 6. Информация за участие в конкурса 

 

Виртуалната стая също не беше затворена – след приключването на уебинара 

можеше да се види финалния слайд с адресите за участие и гласуване. Формулярът за 

участие съдържаше въпроси с кратък отговор (за име, град и възраст), бутон за качване 
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на файл (за прикачване на готовата картина), ограничен до прикачването на графични 

файлови формати и размер на файла, не по-голям от 3 MB и бутон „Изпращане“ (за 

регистрация в конкурса). Нямаше ограничения за броя на регистрираните картини, като 

всяка регистрация се зачиташе за отделно участие в конкурса. В този етап учителят 

мотивира учениците в изработването и самостоятелното регистриране на 

произведенията от вкъщи. Формулярът за гласуване съдържаше всички регистрирани 

произведения (фиг. 7). Участниците имаха възможност да гласуват само за една 

картина, да споделят номерата на картините, които са им харесали, но не са гласували 

за тях, както и да споделят впечатленията си от уебинарите. Състезателният елемент и в 

този урок повишава мотивацията и стимулира за творческа работа.  

 

 
Фиг. 7. Формуляр за гласуване 

 

Авторите на картините останаха анонимни до края на гласуването. Трите картини, 

събрали най-много точки, са публикувани на сайта на Виртуалния училищен кабинет 

по математика (фиг. 8). 

 

 
Фиг. 8. Наградени картини  

 

При провеждането на уебинарите възникнаха технически затруднения, довели до 

временно пректатяване на видеоконферентната връзка в класа, нарушаване на 
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възможността за размяна на текстови съобщения в чата и за отговор на анкетното 

проучване. Компютърните системи при някои потребители блокираха за кратко. 

Частично техническите затруднения бяха преодолени, чрез провеждане на 

видеоконферентната връзка от един компютър (в компютърния кабинет), посредством 

мултимедиен проектор и тонколони. При наличие на проблеми с качеството на 

интернет осигуреността в училище, препоръчваме да се използват и мобилни 

устройства с алтернативна интернет връзка. 

Възможността за свободна комуникация при провеждането на уебинарите, бе 

предпоставка за част от учениците да общуват по-освободено, което се отрази върху 

етичността на поведение при осъществяване на комуникацията между участниците. В 

тази връзка е необходимо учителят да обърне специално внимание на етичните норми и 

поведение при общуване в интернет. На такъв вид онлайн дейност гледаме не като на 

проблем, а като на добра възможност за реализиране на адекватна възпитателна работа.  

В края на часа учениците познаваха характерните стилови особености на 

Мондриан. Те бяха мотивирани за учебна дейност по математика и откриваха 

математически закономерности в художествени произведения. Освен основните цели 

на урока по информационни технологии и съответно на урока по изобразително 

изкуство, бяха реализирани целите: 

 Формиране на знание и учение за влизане във виртуална класна стая. 

 Формиране на умение за онлайн попълване на анкета и записване на отговори 

в чат. 

 Формиране на умение за оформяне на картина по дадени параметри и качване 

на файла на даден адрес, ако до този момент не е правено от учениците. 

 Възпитаване в спазване на норми при електронно общуване. 

Прилагането на информационни технологии в образованието и електронното 

включване се изучават от различни позиции (Чехларова, 2017). (Yoshinov, Koleva, 

2012). Търсят се разнообразни средства за създаване на образователни платформи и 

средства за комуникация (Tsolova, Yoshinov, 2014). Използваната от нас виртуалната 

стая е разработена на платформата Adobe Connect и притежава всички 

функционалности, които искахме да включим при провеждането на срещата. Едно 

предимство в новата версия е предоставената възможност за включване 

като web клиент, без да се налага допълнителна инсталация. Друго предимство е лесно 

използваемата мобилна версия, която може да бъде използвана в случай на недостиг на 

техника и претоварване на локалната мрежа. 

Възможността за общуване по време на час с експерти и/или ученици и учители с 

различно позициониране разширява уменията за споделяне, за ползване на експерт, 

работа в групи и запознаване с организацията на програмите за онлайн общуване. 
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WEBINAR IN SUPPORT OF STEAM TRAINING IN CLASS 
 

Toni Chehlarova, Monika Koceva, Ivan Petkov, Dinko Tsvyatkov 

 

ABSTRACT 

 
A two-subjects webinar: information technology and arts with the participation of a lecturer 

from the Institute of Mathematics and Informatics and the Laboratory of Telematics of the Bulgarian 

Academy of Sciences is presented. The article describes the concrete activities of the e-facilitator, the 

lecturer and the teachers in this specific scenario. In order to make it easier for the e-facilitator, a 

"webinar technical readiness check" form is prepared. Inside are listed possible difficulties when 

hosting the webinar during a class along with possible solutions.  
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Some ideas and tasks are shared connecting artist Piet Mondrian’s style with studied 

mathematical objects along with the possibilities of using computer technologies for studying them in 

the context of STEAM. The article presents some results of the experiment. Emphasis is placed on the 

additional objectives achieved through the chosen form of training. 

Keywords: webinar, STEAM, e-facilitator, creativity, digital competence. 
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