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Таблица за история на вариантите
Вариант Дата
|№
1
06/2012
2

10/2012

3
4
5
6

03/2013
26/04/2013
30/04/2013
09/05/2013

7

09/05/2013

Дати и коментари
Първоначалният проект, разпространяван от IMOTEC, поиска
участие от всички включени партньори
Консолидиране на предложения и обратната връзка, получена от
всички партньори
Версия с актуализация след местните обучения
Актуализирана версия на учебни планове
Актуализирана версия със сценарий за обучение от IMOTEC
Актуализираната версия със сценарий за обучение2 и речник от
LMC
Проверявани за граматика от UK
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Речник
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СКИ
ПОО
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УЦЖ
ТИ
УБИ

Сериозните компютърни игри като метод за обучение
Сериозни компютърни игри
Професионално образование и обучение
Леонардо да Винчи
Програма Учене през целия живот
Трансфер на иновации
Учене, базирано на игра
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1

Въведение

Програмата за обучение на учители SCOGATT е документ, създаден в обхвата на
проекта SCOGATT – Трансфер на иновации. Той предвижда програма за обучение като
практически инструмент за използване на сериозните компютърни игри в
професионалното образование и обучение, предоставени като част от проект по
Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации, Учене през целия живот.
Програмата за обучение на учители като инструмент има за цел да предостави на
професионалните учители, други педагози и различни членове на интердисциплинарни
екипи съгласуван подход на планиране на начина на прилагане на сериозните
компютърни игри в образованието - комбиниране на теория, практически примери и
практики за използване на SCOGATT игри.
Примерната игра за SCOGATT е EnerCities, сериозна компютърна игра, първоначално
финансира от програмата Интелигентна енергия Европа на Европейската комисия. Тази
игра може да се намери на www.enercities.eu.

2 Обучителни цели и очаквани резултати
Целева група (и): ПОО учители, възпитатели
Цел: подпомагане на образователното планиране и преподаване чрез използване на
сериозни компютърни игри в областта на ПОО
Резултат(и) от ученето
От обучаемите учители ще се очаква:
- Да разберат изискванията за употреба в клас на сериозни компютърни игри;
- Да преодоляват съпротивата в институциите за професионално образование и
обучение;
- Да изберат игри като обект на преподаване;
- Да използват в практиката си определена сериозна компютърна игра;
- Да подготвят собствени уроци за използването на сериозни компютърни игри;
- Да дадат оценка на използването на сериозните компютърни игри.

3. ПОДГОТОВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ
(свързана с модул 3: Задача 2, 3, 4, 5)

 Организиране на работа със сериозни компютърни игри в ПОО, например, да се
намерят сериозни компютърни игри, да се получи разрешение за dowloads или достъп
до Интернет, компютърна зала и т.н.
 Определяне на конкретните условия за предоставяне на сериозни компютърни игри в
ПОО, например пространство, време, компютърна зала, разпределение на времето,
брой на участниците, контекст (т.е. част от образователна програма)
 Определяне на специфични целеви групи: мъже, жени, непълнолетни, чуждестранни
граждани, студенти със специални нужди и т.н.
WP4 D4 Програма за обучение на учители

LLP Леонардо да Винчи Проект SCOGATT:
Сериозните компютърни игри като метод за обучение
TOI UK/11/LLP-LdV/TOI 497

 Справяне с регламенти, например материали и оборудване, необходими видове
дейности, права, напр. достъп до Интернет
 Работа с професионалното образование и обучение на персонала: администрация,
образователен персонал, помощен персонал и т.н.
 Подготовка на планиране/програми/индивидуални сесии (свързани с насоките на
модул 2.3)
 Определяне на възможностите на обучаващите и нужните умения (свързани с
насоките на модул 2.3)
 Определяне на стратегии за предоставяне на сериозни компютърни игри (свързани с
насоките на модул 1)
 Определяне на изисквания към оборудването и материалите (свързани с насоките на
модул 1)
 Определяне на помощен персонал, ако трябва
 Ползите от използването на сериозни компютърни игри, свързани с резултати
 Организиране на възможности за практикуване на сериозни компютърни игри,
свързани с резултати
 Организиране на вътрешни/външни събития за резултатите от признаване на
сериозни компютърни игри, напр. конкуренция между съученици/между
училищата/други организации
 Признаване на сериозни компютърни игри, свързани с резултати
 Оценка на процеса на сериозни компютърни игри чрез интервенция
 Оценка на резултатите от сериозни компютърни игри чрез интервенция
 Обработка на обратна връзка от участниците
 Обработка на обратна връзка от организаторите
 Обработка на въздействие от страна на другите/външни организации, например
органи за ПОО, широката общественост

ЕЛЕМЕНТИ НА ОБУЧИТЕЛНАТА СЕСИЯ

Препоръчителни модули/Теми за програма за обучение на учители
1. Ролята на сериозните компютърни игри в ПОО
2. Специфичните условия/проблеми на работата в областта на ПОО, включително
различни целеви групи (мъже/жени, различни етнически групи, и т.н.)
3. Историята на сериозните компютърни игри в ПОО
4. Въздействието на сериозните компютърни игри в ПОО
5.

Уменията,

необходими

професионалното

за

образование

използване
и

обучение,

на

сериозните

включително

компютърни
и

за

затруднения в ученето
6. Сериозните компютърни игри и критично мислене в областта на ПОО
7. Къде и как тези цели могат да се използват най-добре
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8. Какво ниво на критично мислене трябва да се очаква в областта на ПОО: от учащия,
от учителите в професионалните училища, от други участници, и какви са пречките за
критично мислене
9. Какво приемане на критична, рефлексивен ежедневната практика означава да
избавители / учители / обучители / консултанти, по-специално в контекста на
професионалното образование и обучение
10. Как критичното мислене се отразява на участниците, включително извън участието
на учениците

4 Планове на обучителната сесия
Сценарий 1 (Класически сценарий)
1. Започване с цел. Въведение в целите на курса. Насърчаване на участниците да
обсъдят темата, проверка на предварително съществуващите знания и какви
знания/умения са необходими за постигане на целта. Попитайте учителите/обучаващите
искат да правят със сериозните компютърни игри?
2. Предоставяне на информация по темата. Осигуряване на автентични ресурси, като
например документи, академични статии, Интернет връзки. Също така вземете тяхното
мнение и отговорете на въпроси.
3. Представяне на обучение със сериозни компютърни игри (EnerCities например).
Това включва:
• демонстрация на това как ситуацията би могла да се разгърне
• описание на потенциалните последици (по същество олекотена версия на по-горното)
• обучение и обратна връзка (Вие направихте X, ето защо това е грешка, мислете за
различен подход) - ние говорихме за това как да се структурира ефективна обратна
връзка в по-ранна фаза.
4. Показване как EnerCities може да се използва в контекста на ученето.
Демонстриране как обучение може да стане запомнящо се. Това може да бъде:
• демонстрация на това как ситуацията (в околната среда, природните ресурси) може да
се разгърне
• описание на потенциалните последствия
• обучение и обратна връзка (Вие направихте X, ето защо това е грешка, мислете за
различен подход) - ние говорихме за това как да се структурира ефективна обратна
връзка в по-ранна фаза.
5. Освен това: Подпомагане на учителите, за да ги научите как да създадат собствен
план за урок. Предоставяте полезни за преподаване сериозни компютърни игри, които
биха могли да бъдат основа за експертно мнение.
6. Курс за преценка и оценка, обратна връзка на учителите
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Курс/Единица
Информация относно групата,
специфична за сесията:
(например подкрепа на потребностите от
учене, нивата на обучение, необходим
достъп)

SCOGATT/Enercities
Поради различни нива на обучаваните, трябва да се
обмисли
- Разнообразна група от частни лица
- Различни нива на компютърна компетентност, вариращи
от начинаещи до много квалифицирани, бъдете сигурни, че
са покрити основните изисквания

Учебни цели на сесията:

Използване на сериозните игри в класната стая
Въведение и информираност за сериозните игри
Разграничителен метод
Проверете
Ресурси/Техника
ученето чрез:
Проектор
Изложения
Презентация

Време
(минути)

Учебни дейности
1.

15

2.
15
3.
15

Сериозни компютърни игри
и учебна среда:
Философия и определяне
на Сериозни компютърни
игри
Пречки пред приемане на
игрите и как да се
преодолеят бариерите
Предизвикателства на
адаптацията на сериозните
компютърни игри в
педагогиката
Как да преодолявате
съпротивата в училище

15

4.

15

5.

30

6.

15

7.

SCOGAT компендиум
Как да избера игри в моята
област? (критерий)

30

8.

Случай на играта
EnerCities: Как да играем на
играта и какво прави
играта.

15

9.

Педагогика на обучението:

Проектор
Изложения
Презентация
Проектор
Изложения
Презентация
Компетентните
потребители ще си
изградят техни
собствени темпове,
обаче други, не толкова
запознати, може да се
наложи да бъдат
убеждавани или да им
се дават основни
инструкции за да
проведат играта

Уроци за преодоляване на
педагогическите
предизвикателства
Компютърни игри през
учебната програма:
основни игри за
преподаване с различно
съдържание.
Къде играта може да бъде
полезна?
Акцент върху отделния
учител/възпитател за
адаптиране на
инструменти, които да
са свързани с тяхната
учебна среда
Демонстрация
Самостоятелна работа
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Наблюдение

Проектор
Изложения
Презентация

Директно
питане

Проектор
Изложения
Презентация
Проектор
Изложения
Презентация

Проектор
Изложения
Презентация

Компютри

Проектор
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15

10.

как да гледате на игрите
и как да се подготвите
като учител да ги
използват в клас.
Как да използвате
EnerCities в специален
предмет: химия, английски
език, география, история и
т.н.:
Подготовка на собствен
пример на урок с играта
EnerCities и насоките за
използване.
Препоръки и съвети при
използването на игри:
Пет елемента, които правят
игрите ангажирани

Ресурси
01_Serious Computer Games.ppt
02_Obstacles to Adoption.ppt
03_Challenges in SCG adaptation in Pedagogy.ppt
04_Rresistance.ppt
05_SCG_Lessons to overcome pedagogy chalanges.ppt
06_Basic games for teaching different content.ppt
07_SCOGATT Compendium
09_Pedagogy and Assessment.ppt
10_Five Elements that Make Games Engaging.PDF
11_Evaluation_Questionnaire.PDF
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Изложения
Презентация

Проектор
Изложения
Презентация
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ПЛАН ЗА СЕСИЯ 2
Сценарий 1 Огледалната класна стая - "Удряй&Бягай" урок
Терминът "Удряй&Бягай" не е съвсем точен, а е само средство за описание, което дава
представа за идеите на обучителните сесии. Всъщност това е форма на смесено
обучение, което обхваща използването на технология, която да повлияе на обучение в
класната стая, това ефективно "освобождава" учителя, така че той да може да прекарва
повече време за да взаимодейства с учениците, вместо класическа лекция или
дидактически подход.
Този тип урок е най-ефективен, когато учителят е готов да даде възможност на
учениците да открият собствените си резултати. Очевидно това ще бъде улеснено от
учителя превантивно; в действителност няма правилен или грешен подход към
"задачата" в ръка. Съдържанието на урока се преподава, след като учениците са
достигнали точка, при която учителят е удовлетворен, че основата цел е изпълнена, тъй
като е изпълнено едно от следните условия:
A) Учениците са направили ефективен напредък с "някакъв" успех
B) Учениците са постигнали ограничен напредък с "някакъв" успех
Съдържанието може да бъде предоставено, когато учителите могат да различат
собствения/ите си резултат (и). Обучението позволява повече практическо време с
учителя, ефективно "водещ" учениците към предварително определени резултати, но
съобразено с инициативите на учениците, което ще позволи на учителите да помагат на
учениците, когато те са усвоили информацията и са генерирали нови идеи. Тази
методология се свързва добре с теоретичната рамка на таксономията на Блум за
преподаване. Доказано е, че този метод съдейства за увеличаване на количеството
информация, че учениците учат, тъй като те са ефективно работещи при собствено
проучване и учат по-ефективно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчително е този метод се използва, когато за учителя е напълно
удобно и е в неговия/нейния стил на преподаване и когато учителите познават добре
технологията и учебния предмет. Това не означава, че само опитни учители могат да
ползват този метод, но те трябва да са уверени в себе си и така да бъдат в състояние да
се справят с всяка ситуация, която може да възникне от учениците, околната среда и
обектите.

ПЛАН НА УРОК
Курс/Единица

SCOGATT/Enercities

Обучител:
Време на
урока:

Класна стая:

Информация за групата, специфична за сесията: Информация за групата, специфична

за сесията: (напр. учебни нужди от подкрепа, нива на обучение, необходим достъп)
Различни типове групи за обучение, което трябва добре да се обмисли - разнообразна
група от индивидуалности
Различни нива на компютърна компетентност, вариращи от начинаещи до напреднали,
бъдете сигурни, че покриват основните изисквания
Резултати от обучението на сесията
Въведение и информираност за сериозните игри
Използване на сериозните игри в класната стая
WP4 D4 Програма за обучение на учители
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Разграничителен
Проверка на Ресурси/Техника/ALS
Време
метод
Учебна дейност
наученото
(минути)
чрез:
5
1. Въведение в
Помощни
Директни
Проектор
материали
въпроси
сериозните игри и
Групова
потенциала им за
дискусия
ползване.

2

13

5

5

Въпроси и
отговори/ Обратна
връзка от
участниците това, което те
"искат" от сесията
2. EnerCities
преглед:
Кой (за
насърчаването на
чиста енергия),
какво (сериозна
игра - Европейски
проект), къде/как
3. Възпроизвеждане
на играта: Време
за игра.
Акцентът не е
върху завършване
на игра, но да се
обърне внимание
на състоянието на
планетата, докато
се строи и има
резултати от
„прогреса“.

5. Относно EnerCities
за "всяка" класна
стая. Сериозните
учебни аспекти да
бъдат насърчавани.
Участието на всички
е от съществено
значение, по
същество дейността
трябва да има
практическо
приложение.
6. Оценка/Пленарна
сесия
Обзор на сесията
Въпроси и отговори

Помощни
материали

Директни
въпроси
Групова
дискусия

Проектор
Материали на хартия

Компетентните
потребители ще
изградят свое
собствено темпо,
обаче други, не
толкова
запознати, може
да се наложи да
бъдат
убеждавани или
да получат
основни
инструкции за да
се даде ход на
играта.

Наблюдение

Компютър
Уеб достъп
EnerCities

Директни
въпроси
Дискусия

Акцент върху
отделния
учител/възпитател
за адаптиране на
инструменти, които
да са свързани с
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дискусия
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тяхната учебна
среда

Ресурси
Представяне приложение 2.1
01_EnerCities Game
07_SCOGATT Compendium
11_Evaluation_Questionnaire.PDF
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Оценка
Въпросник за оценка на семинара
Въведение
Уважаеми колеги,
Този въпросник е насочен към получаване на вашето мнение за пилотния семинар, за да
хармонизира с националните каскадни семинари, както и с програмата за обучение на
учители, имащи в по-голяма степен нужда от обучение, както и за очакванията на
учителите в професионалните училища. Също така е необходимо да се събере
информация за насоките за ПОО учители/ПОО инструментариум за обучение на учители
за използването на сериозни компютърни игри.
Моля, изразете своето мнение в анкетата.
1. Моля, степенувайте темите, включени в пилотния семинар по скала от 1
(незадоволителна) до 5 (много добра)
Тема

Нужди от
регулиране

Презентация

Иновация

Баланс между
теория и
практика

.........................
Трябва да бъде
изписана тема 1
........................
Трябва да бъде
изписана тема 2
........................
Трябва да бъде
изписана тема 3
........................
Трябва да бъде
изписана тема 4
1.

2.

Считате ли, че продължителността на обучението е подходяща?
Напълно (5)
До голяма степен(4)
Частично (3)
Твърде кратък (2)
Наръчникът за обучители е достатъчен, присъствието не е задължително (1)
До каква степен обучението отговори на Вашите очаквания?
Напълно (5)
До голяма степен (4)
Частично (3)
В малка степен (2)
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Не отговори (1)
3.

Получихте ли отговори на въпросите, които имахте преди семинара?
Напълно (5)
До голяма степен(4)
Частично (3)
В малка степен (2)
Не

4.

Беше ли обстановката (помещение, оборудване) подходяща за пилотен
семинар?
Напълно (5)
До голяма степен(4)
Частично (3)
В малка степен (2)
Не

5.

Какви умения придобихте по време на семинара?
Многовариантен избор е възможен.
Научих какво са компютърните игри за обучение.
Научих за предимствата на сериозните компютърни игри в сравнение с другите
видове обучения.
Научих критерия, с който да се прецени дали дадена игра е подходяща за обучение.
Научих дали една игра може да бъде инсталирана на компютъра в училище.

6.

Какво бихте включили в семинара, ако Вие го организирахте?
Многовариантен избор е възможен.
Бих включил различни игри (на няколко езика)
Бих представил възможните сценарии за урок, в който е включена сериозна
компютърна игра
Бих представил различни начини за използване на сериозна компютърна игра - за
индивидуална работа, с конкурсни цели, с изследователски цели, друго, моля
посочете………………………………………………………………………………………..
Бих обяснил как да настроите компютъра така, че дадена игра да може да се играе
Бих представил различни термини, които се използват широко в компютърните игри
(добре познати на учениците, но не и на учителите).
Бих сложил учителите в позицията на учениците - Бих организира конкурс между тях
(по време на семинара или след това) в една от представените игри, за да разберат
какви умения им липсват и от какъв тип обучение се нуждаят
Бих обяснил логиката на различни видове компютърни игри (поради липса на опит
сред учителите)
Бих включил примери от различни училища/държави/паралелки, които вече
използват сериозни компютърни игри.
Бих включил информация за това как учителите могат да убедят своите
колеги/началници защо сериозните компютърни игри трябва да бъдат включени по
време на обучението.
Бих включил инструкции как учителите могат да определят компетенциите, придобити
от учениците по време на употребата на дадена компютърна игра.
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Бих включил инструкции как учителите може да валидират компетенциите, придобити
от учениците по време на употребата на дадена компютърна игра.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
(Моля, добавете Вашите собствени мисли и идеи)
7.

Имате ли нужда от допълнителна информация/материали за организиране на
каскадни семинари?
Не
Да

Ако да, моля дайте примери.......................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
8.
Други коментари:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Благодаря за Вашето време!
Екипа на SCOGATT
Примерен Сертификат от Семинара (виж по-долу)
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SCOGATT Семинар
Настоящият сертификат се издава на

Взел участие в обучителен курс по проекта SCOGATT
‘Сериозните компютърни игри като метод за
обучение“
Програма Леонардо да Винчи
Учене през целия живот

___________________________________________
Подпис
Дата

