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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОФТУЕР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОМИКСИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА 

ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ 

 
Ася Асенова 

 

 

Резюме: В тази статия бихме искали да представим педагогическия потенциал на комиксите 

като образователен инструмент и резултатите от един проект с преподавател по биология в 

този контекст. Целта на това изследване е да се определи промяната в нагласите на студентите 

и мотивацията им към проблема за интегриране на образователни комикси в областта на 

биологичното образование (в качеството им на създатели и потребители на образователни 

комикси). 

Ключови думи: образователни комикси, уеб приложения, професионално обучение, бъдещи 

учители по биология. 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Един от ключовите аспекти в подготовката на бъдещи учители по биология е пряко 

свързано с повишаване на личната мотивацията при съзнателния избор на педагогическата 

професия като бъдеща реализация на студентите. Формално началото на професионалното 

обучение започва във висшите училища, които подготвят педагогически кадри, но 

личностно този път започва с осъзнатото решение да вървиш по стъпките на тази 

професия. Пътят за всеки започва с вътрешната убеденост, че независимо от трудностите, 

отношението на обществото понякога и на приятелите ти към тази професия, си готов да 

се бориш за да постигнеш мечтите си. За част от студентите бъдещи учители по биология 

това наистина е реализирана мечта, но за съжаление за по-голяма част от тях това е 

случаен избор. Според редица изследвания наред с други причини, първопричините за 

тревожния спад в интереса на младите хора към учителската професия е именно 

остарелият начин на преподаването на тези науки във университетите и оттук и в 

училищата. В Европейското пространство за висше образование общо приетото 

определение за резултати от обучението е: „Съвкупност от знания, умения и компетенции, 

придобити от индивида, които той е способен да демонстрира след завършване на своето 

обучение.” Според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот 

„компетентността” се определя като доказана способност за използване на знания умения 

и личностни/социални дадености в работни или учебни ситуации, в професионално и 

личностно развитие. Основният въпрос тук е как преподавателя да организира 

професионалната подготовка на бъдещите учители по биология, така че от една страна да 

се формират нормативно определените професионални компетентности, а от друга 

обучението да стане по-увлекателно, базирано на методи за проучване и разрешаване на 

проблеми и най-вече да отговаря на интересите на младите хора.  

 

2. АНАЛИЗ  

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) променят образованието в 

световен мащаб. Те провокират към търсене на пътища за по-добро качество в това число 

и на професионалната подготовка на бъдещи учители по биология. 

Неоспорим факт е, че обучение, базиращо се на интегрирането на ИКТ (в т.ч. и 

различни образователни софтуерни приложения) води до повишаване на мотивацията на 

студентите- бъдещи учители по биология, тъй като те участват активно в изследователски 

процедури, добавят свои собствени щрихи към артефактите, които създават с помощта на 
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различни технологии. Това се отразява в последващото формиране на отношение към 

преподавателската професия като цяло. Следователно, днес предизвикателството в 

рамките на професионалната подготовка на бъдещите учители по биология, е тя да се 

реализира по нов начин: да се има предвид как може да отговори на модерния свят и как 

да посрещне нуждите на обучаемите, тези, които ще изберат учителската професия за своя 

бъдеща реализация. 

 Приложение на комиксите в процеса на обучение 

Идеята за приложение на комиксите в обучението се основава на концепцията за 

създаване на трайна ангажираност и мотивация на обучаемите към учебното съдържание 

и учебния процес като цяло. Въпреки дебатите относно педагогическата ефективност на 

комиксите като средство за ефективно учене и развитие, сред изследователите на този 

проблем съществува единомислие по отношение на някои ключови характеристики на 

комиксите, които ги правят ценен инструмент за обучение в 21 век. 

Използването на наративна форма като комиксите може да насърчи интереса на 

учениците към учебното съдържание [1] и да помогне на учениците да си припомнят 

какво са научили [2], както и да предоставят средство за насърчаване на дискусия в 

учебните часове [3]. 

Създаването и приложението на комиксите в процеса на обучение, днес се е 

обособило като научно направление, което се фокусира върху философията на комиксите, 

изучаването на онтологията, епистемологията и естетиката на комиксите, връзката между 

текст и изображения в комикси, както и връзката между комиксите и други форми на 

изкуството. В редица държави са създадени сайтове в помощ на учителите, които искат да 

интегрират комиксите в процеса на обучение по различни дисциплини [4,5,6,7]. 

Проблемът за образователният потенциал на комиксите и включването на тази 

проблематика в научните дисциплини стават все по-популярен в някои от най-

престижните академични институции по целия свят, например: Университета на Флорида, 

[8] Университета на Торонто в Мисасауга [9] и Калифорнийския университет Санта Круз 

[10]. Университетът Уест Ливърти е в момента единственият университет, предлагащ 

четиригодишна бакалавърска степен в областта на комиксите [11]. Във Великобритания 

нарастващият интерес към комиксите е довел до създаването на център за комикси- 

Шотландският център за комикси (SCCS) в Университета Дънди в Шотландия. [12] Освен 

официалните програми и степени, често се срещат и индивидуални курсове, посветени на 

комиксите в много образователни институции [13]. 

Все по-често комиксите се анализират и от психолози, като един от изявените имена 

е това на Нийл Койн, който използва инструменти от лингвистиката, за да детайлизира 

теоретичната структура на основния "визуален език" на комиксите, и използва 

психологически експерименти от когнитивната неврологията по отношение процеса на 

разбиране и декодиране на информацията изобразена в комиксите [14]. 

Базирайки се на добрият световен опит, в рамките на учебната дисциплина 

„Информационни и комуникационни технологии в обучението по биология и работа в 

дигитална среда“ за студенти бъдещи учители по биология към Биологически факултет на 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, са включени отделни теми свързани със 

създаването и приложението на комиксите в обучението по биология и последващи 

практически дейности със студентите по създаване на авторски комикси чрез конкретен 

софтуер. 

 Положителни аспекти на образователните комикси в процеса на обучение  

Тук ще бъдат изведени някои положителни страни на процеса на имплементиране на 

комикси в обучението, базирайки се на изследването, което бе проведено сред бъдещи 
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учители по биология. Въз основа на обобщение на получените данни, се диференцират 

като следствие следните положителни аспекти на образователните комикси: 

Визуализация на учебно знание. Комиксите са фундаментални визуални средства. 

Чрез тях учителите по биология могат да концептуализират и обобщят уеб-ното знание, 

което да бъде изобразено в рамките на комикси, т.е. чрез тях се визуализират общи 

съществени признаци на биологични понятия. Предимството на комиксът е, че той 

осигурява по-мотивиращ и по-траен ефект върху когнитивните процеси на усвояване на 

информация от страна на обучаемите. Не на последно място ученето чрез образователни 

комикси води до лична, емоционална връзка между неговите ученици и героите от 

комикса. 

Константност по отношение процеса на представяне на информация. 
Образователната мултимедия и анимацията в т.ч., за разлика от комиксите, са визуални, 

но обвързани с времето „изразни средства“. Езикът и действията във филмите и 

анимациите се развиват в процес на определено време. До голяма степен при този начин 

на представяне на биологичната информация средата, а не аудиторията, диктува темпото, 

с което ще се извършва наблюдението.  

Интердисциплинарност и формиране на “soft skills”. В цялостният процес по 

създаване на комикси могат да се приложи интердисциплинарен подход при 

концептуализацията на учебното знание и развитие на умения за рисуване, за приложение 

на образователен софтуер, работа в екипи, приложение на изследователски процедури и 

т.н. Много от уменията, използвани при създаването на комикси, могат да се приложат за 

създаване на филми, илюстрации и дори за уеб дизайн. 

Повишаване на мотивацията на обучаемите. Днешните обучаеми са потопени в 

т.нар. популярна култура. Докато някои преподаватели просто пренебрегват тази 

реалност, много други се опитват да се справят с нея адекватно. Някои от преподавателите 

предполагат, че включването на популярната култура в учебната програма ще способства 

за преодоляване на разделението, което много ученици изпитват между живота си в 

училище и извън него. Morrison, Bryan заявявайки, че "трябва да има хармония между 

активните дейности на детето и неговия опит в училището - новото учене винаги е 

продължение или разширяване на ученето, което вече притежава учещият". [15]  

Базирайки се на посочените по-горе положителни ефекти в областта на 

образованието, днес все повече изследователи от различни сфери на науката разработват 

нови подходи за интегриране на комиксите като дидактически инструмент при формиране 

на знания и умения в разнообразен образователен контекст. 

 Етапи на изследването 

Целта на настоящото изследване е свързана с формиране на знания и умения на 

бъдещите учители по биология за създаване на образователни комикси с помощта на 

софтуер, като иновативен подход за представяне на биологично учебно знание.  

В рамките на настоящият доклад ще анализираме резултатите от конкретното 

изследване свързано с интегрирането на образователен софтуер при създаване на комикси 

в контекста на професионална подготовка на бъдещи учители по биология. За целта ще 

представим технологичните характеристики на избраните софтуерни приложения и 

имплементирането им в курса по „Информационни и комуникационни технологии в 

обучението по биология и работа в дигитална среда“ за студенти бъдещи учители по 

биология. 

Изследването беше проведено в рамките на учебната 2017/2018 г. със студенти 1 

курс, редовно обучение от педагогическите специалности „Биология и английски език“, 

„Биология и химия“ и „География и биология“ към Биологически факултет на Софийски 

университет „Св. Кл. Охридски“. На първия етап от изследването бяха очертани 
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основните характеристики на образователните комикси и техният педагогически 

потенциал. В таблица 1 са представени използваните в хода на изследването софтуерни 

приложения за създаване на комикси и кратко описание на технологичните им параметри 

и възможности.  

 

Табл.1. Софтуерни приложения за създаване на комикси. 

 

На студентите - бъдещи учители по биология беше поставена задача да изберат 

учебно съдържание, което да представят чрез избран от тях софтуер или да нарисуват 

идеята на своя комикс като я представят под формата на последователни рисунки в панели 

със съответните изображения с диалози между героите (речеви балони, надписи и др.), 

показващи диалога или разказа.  

Въз основа на конкретни критерии за визуализация на учебно знание изследваните 

лица конструираха идеен проект и разпределиха конкретни задачи в рамките на работните 

групи, които се формираха. Дизайнът на комикси по избрани от студентите теми, бяха 

ориентирани в няколко основни направления, свързани с биологично учебно знание, 

мениджмънт на класа, техники за овладяване на проблемни ученици и т.н. Представянето 

им бе организирано в серия от картини чрез съответен софтуер, според предварително 

изведени критерии за педагогически дизайн на визуална информация с учебни цели.  

 

Табл.1. Комикси създадени по проекти на бъдещи-учители по биология в курса 

„Информационни и комуникационни технологии в обучението по биология и работа в 

дигитална среда“. 

Тип 

образоват

елен 

контент 

Софтуер 

за 

създаван

е на 

комикси 

Тема  

на комикса/ 

контекст на  

приложение 

Проекти на образователни комикси 

Уеб инструменти за 

създаване на комикси 

Описание 

 

Storyboard-creator 

 

Свободният достъп на софтуера позволява създаването на три комикса на 

седмица. Комиксите са ограничени от 3 до 6 сцени. Изтеглените файлове 

съдържат воден знак. Услугата предлага платен план за учители.  

Toondoo 

 

Създадените сцени могат да бъдат съхранени само като изображения. 

Безплатен е за използване. Платформата предлага допълнителни услуги, като 

създаване на собствен персонаж, сцена, редактиране на изображения, 

създаване на книга и др. Поддържа кирилица, но само на определени 

шрифтове. 

 

MakeBeliefsComix 

 

MakeBeliefsComix е безплатен инструмент за създаване на комикс. Получава се 

достъп до много герои, шаблони и възможност за изграждане на свои 

собствени комикси.  

 

Comic Master 

 

Comic Master е флаш-базиран сайт, който е лесен за навигация. С тази услуга, 

можете да се създават собствени комикс с герои и персонажи, чрез които да се 

представят оригинални истории в различни сфери. 
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Контент 

свързан с 

проблеми 

на 

педагогич

еската 

практика 

в 

училище 

 

https://ww

w.storybo

ardthat.co

m/storybo

ard-

creator 

 

Как да се 

справим с 

проблемен 

ученик от типа 

„цвете в 

саксия“? 

 
http://ww

w.toondoo

.com 

 

Как да се 

справим с 

агресията в час 

по биология? 

 
https://ww

w.storybo

ardthat.co

m/storybo

ard-

creator 

 

Организиране 

на извънкласна 

дейност по 

биология и 

интегриране на 

проблемни 

ученици. 

 
 

Контент 

свързан с 

оценяван

ето в час 

по 

биология 

 

https://ww

w.storybo

ardthat.co

m/storybo

ard-

creator 

 

Как да 

организираме 

дискусия час по 

биология на 

тема: 

„Храносмилател

на система“? 

 

http://www.toondoo.com/
http://www.toondoo.com/
http://www.toondoo.com/
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 http://ww

w.toondoo

.com 

 

Един ден от 

живота на Ники 

и Вики в 

училище. 

 
Контент 

свързан с 

преподав

ане на 

биология

но учебно 

знание 

 

MakeBeli

efsComix.

com 

В час по 

биология на 

тема: 

„Мускули“ на г-

н Нацепин 

(учител по 

биология). 

 
Контент 

свързан с 

преподав

ане на 

биология

но учебно 

знание 

 

Comic 

Master 

 

В час по 

биология на 

тема „Митоза“ 

представена в 

диалог между 

два 

анимационни 

героя. 

 

 

3. ИЗВОДИ 

В рамките на настоящото изследване бяха анкетирани 45 студента от трите 

педагогически специалности „Биология и химия“, „География и биология“ и „Биология и 

английски език“, 1 курс, редовно обучение за учебната 2017/2018 г. Анкетата е проведена 

след представяне на проектите на образователни комикси, изработени от студентите. Тя се 

състои от две групи въпроси, а именно въпроси свързани с установяване на нагласи, 

опита, мотивацията и отношението на студентите като потребители на комикси в т.ч. и 

образователни комикси. Втората група въпроси имат за цел установяване на мотивацията 

и отношението на студентите като създатели на образователни комикси. Първата част на 

анкетата беше проведеан преди поставяне на задачата с изготвяне на проекти за 

http://www.toondoo.com/
http://www.toondoo.com/
http://www.toondoo.com/
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образователни комикси по биология, а втората част след представяне на проектите от 

студентите. 

След проведена анкета сред целевата група по отношение на ефективността на 

образователните комикси и мотивацията и нагласите сред студентите получихме следните 

резултати: Промяната в отношението на студентите към педагогическите възможности на 

комиксите е един от най-важните аспекти на това изследване. 

 

А) Установяване на нагласите, опита, мотивацията и отношението на 

студентите КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ на комикси. 

 

Идеята за приложението на образователни комикси в часовете по биология е 

непозната за студентите. (около 98% никога не са използвали комикси с образователна 

цел). 

Около половината от студентите посочват, че предпочитат да четат комикси пред 

традиционните книги. 

87% от студентите смятат, че комиксите имат потенциал да бъдат използвани от 

учителите за обучение. Останалите 10% нямат мнение по въпроса, а едва 3% смятат, че 

комиксите са само за развлечение. 

Студентите предпочитат да четат образователни комикси в сравнение с 

традиционните учебници (82%). 

Времето за разбиране на учебната информация, включена в комикса е много по-

малко в сравнение с времето за подготовка с помощта на традиционните учебници (76%). 

Анкетираните посочват, че комиксите са по-занимателни за децата в сравнение с 

традиционните учебници (92%) 

Намират за много по-мотивиращо за учениците интегрирането на комикси в 

часовете по биология (85%). 

Убедено твърдят, че използването на образователни комикси при представяне на 

нова учебна информация и за проверка и оценка на знания и умения, ще повлияе 

положително върху постиженията на учениците (72%), а останалите (28%) се колебаят в 

отговора си. 

Около 87% от анкетираните лица посочват, че използването на комикси в час ще 

помогне на децата със специални образователни потребности (напр. деца с дислексия) да 

усвоят определено биологично знание по-лесно. 

 

Б) Установяване на мотивацията и отношението на студентите към проблема 

КАТО СЪЗДАТЕЛИ на образователни комикси. 

Около 94% от студентите посочват, че създаването на образователни комикси е 

забавно и много мотивиращо. 

Усвоили са нови знания за образователния софтуер за създаване на комикси (78%). 

92% от студентите одобряват работят в екип по поставената задача. 

Създаването на образователен комикс е развило въображението и креативен подход 

на студентите (97%). 

75% намират процеса по създаване на комикса за възможност творчески да 

приложат знанията си. 

98% от студентите убедено твърдят, че интегрирането на създадените от тях комикси 

ще повишат знанията и мотивацията на децата в училище. 

Около 89% от студентите са повишили мотивацията си за работа в курса като цяло. 
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99% от студентите биха желали да работят по подобни творчески проекти в хода на 

професионалната си подготовка. 

68% от анкетираните лица са разговаряли с колеги / семейство / приятели за темата и 

концепцията на образователния комикс. 

Резултатите от настоящото изследване, както и редица други, неоспоримо доказват 

образователния потенциал на комиксите и превръщането им в ефективен подход 

ориентиран към потребностите и мотивацията на обучаемите. Многомерният характер на 

комиксите се изразява в разнообразието от визуални и лингвистични елементи и кодекси, 

които могат да се адаптират към различни стилове на учене. Всичко посочено до тук дава 

основание убедено да се твърди, че приложението на комиксите в учебния процес (както 

при формирането на нови знания, така и при тяхната проверка и оценка) ще доведе до 

промяна не само на нагласите към ученето, но ще направи учебната среда ориентирана 

към естествената потребност на обучаемите да творят и активно да изграждат собствения 

смисъл на знанието. 
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Asya Asenova 
 

 

Abstract: In this article, we would like to present the pedagogical potential of comics as an 

educational tool and results from one project with pre-service biology teacher in this context. The 

purpose of this study is to determine the change in students' attitudes and their motivation towards the 

integration of educational comics in the field of biological education (as creators and users of 

educational comics). 

Keywords: educational comics, web applications, professional training, pre-service biology teachers. 

 


