
 
 

НАРЪЧНИК 
С ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ  

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ В СФЕРАТА НА СРЕДНОТО И 
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

„Прилагане на видео подпомогнато наблюдение 
с помощта на приложението VEO“ 

 

Съвместна разработка на патрньорите по проект  
„VEO Стратегически партньорства 2015-1-UK01-KA201-013414“  

по програма Еразъм+ 
 

 

 
 



СЪДЪРЖАНИЕ 
Видео подпомогнато наблюдение – Video Enhanced Observation 

 

Серия обучителни сесии 
 
Модул 1) Подготовка за използване но VEO App  

• Какво да обмислим преди да започнем работа с приложението 
 
 

Модул 2) Функционалности на VEO App и как да го използваме за наблюдение 
• Структура на приложението 
• Разглеждане на записващите функции на VEO App  
• Използване на приложението на практика 

 
 

Модул 3) Обсъждане и обратна връзка на наблюденията 
• Функции за анализ и обратна връзка на VEO App  
• Даване на обратна връзка 

 
 

Модул 4) Самооценка 
• Идентифициране на фокуса и основните елементи на оценяването 
• Оценка на напредъка  

 
 

Модул 5) Приспособяване на приложението за различни цели  
• По-сложни функции 
• Идентифициране спецификата на предметната област и средата на 

преподаване  
• Създаване на набор от тагове  

 
 

Модул 6) Използване на приложението за оценка  
• Използване на формално и неформално оценяване  
• Събиране на статистика и доказателства  
• Оценка на качеството на урока  

 



Erasmus +
Видео подпомогнато наблюдение

с приложението VEO
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Erasmus + KA2
• Стратегическо партньорство в сферата на средното образование по 

ключова дейност 2 на програма Еразъм+

• Участват 6 партньорски организации от 5 страни на ЕС



• Целта на този проект е да се подобри качеството на преподаване
и учене чрез използването на иновативни технологични подходи и
да се подкрепи обучението на новопостъпили учители, както и
продължаващото кариерно развитие на педагогическите кадри в
училище.

• Продължителност на проекта – 2 години
• Основни характеристики:

 Разработване на обучителни модули VEO
 Тестване на модулите в училища от петте

партньорски страни по проекта
 Тестване в три различни направления

– Начално обучение на нови учители
– Продължаващо кариерно развитие на

педагогическите кадри
– Как да управляваме представянето си

 Бъдещо развитие на приложението VEO
 Серия проучвания

Проектът VEO Европа



Въведение във VEO 
Видео подпомогнато наблюдение 

Video Enhanced Observation
Серия обучителни сесии

1) Подготовка за използване но VEO App
• Какво да обмислим преди да започнем работа с 

приложението

2) Функционалности на VEO App и как да го използваме 
за наблюдение

• Структура на приложението
• Разглеждане на записващите функции на VEO App 

• Използване на приложението на практика

3) Обсъждане и обратна връзка на наблюденията
• Функции за анализ и обратна връзка на VEO App 

• Даване на обратна връзка



Въведение във VEO 
Видео подпомогнато наблюдение 

Video Enhanced Observation
4) Самооценка

• Идентифициране на фокуса и основните елементи на 
оценяването

• Оценка на напредъка 
5) Приспособяване на приложението за различни цели 

• По-сложни функции

• Идентифициране спецификата на предметната област и 

средата на преподаване 

• Създаване на набор от тагове 

6) Използване на приложението за оценка 
• Използване на формално и неформално оценяване 
• Събиране на статистика и доказателства 
• Оценка на качеството на урока 



Въведение във VEO 
Видео подпомогнато наблюдение 

Video Enhanced Observation

ВИДЕО: VEO в образованието – приложение в 
педагогическата практика



VEO: първоначално 
обсъждане



Диаграма на VEO процеса



Защо VEO е полезно?
• В развиващия се свят фокусът се е изместил от привличането на 

учениците в училищата към качеството на образованието, 
което получават.

• Учителите остават хората с най-голямо влияние върху ученето.

• Липсата на добри учители е свързана с факта, че учителите 
преподават така, както е било преподавано на тях. 

• Ентусиазмът в преподаването може да е само от полза за 
учениците. 

• Необходими са обучение и насоки, както и промяна в нагласата 
и навиците.

• Учителите имат ограничено време за промяна!



Защо VEO?

• Евтина стратегия за увеличаване ефективността на кариерното 

развитие на педагогическите кадри чрез използването на VEO.

• Учителите познават използваните устройства по цял свят.

• Споделянето на видеозаписи позволява работа в мрежа между 

персонала в училището, между различни организации и 

държави.

• Кариерното развитие, подпомогнато от потребителите на 

VEO, дава възможности на професионалистите за 

продължаващо развитие.

• Създава учебно съдържание.



Преди да започнем

• Какви са различните роли по време на  наблюдение 

(учител/наблюдател/ученици)?

• Какво трябва да знае наблюдателят преди да започне 

наблюдението? 

• Как да идентифицираме съдържанието, което ще 

наблюдаваме? 

• Колко време трябва да продължи?

• Какви са целите?



Форма за подготовка

• Има ли неща, които бихте искали да промените или 
такива, които да добавите? 

• Представете си, че ще ви наблюдават с цел да 
демонстрирате някои добри практики – попълнете 
формата за подготовка



Тест върху терминологията



Законови и етични въпроси

Информационна форма за съгласие

Формуляр за съгласие за заснемане на видеозаписи и 
снимки 

Формуляр за съгласие на родители

Информационна бланка

Писмо-покана за родители 

Задачи на учителите 



Erasmus +

VEO – видео подпомогнато 
наблюдение 
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Аудитория: Учители и Обучители 

Място:  

Обучителен 
модул 

Модул 1 
Подготовка за използване на 
приложението VEO  

РЪКОВОДСТВО Обучител/и:  

 
Контекст на обучителната сесия 
Училище или обучителна организация планира да въведе приложението VEO като полезен инструмент в своята 
обучителна/подкрепяща/наблюдаваща програма. Потенциалните потребители трябва да бъдат запознати с 
приложението и обучени, за да бъде напълно ефективна програмата. В тази сесия ние ще обясним целта на 
наблюдението, как и защо се прави и каква е неговата законова рамка.  
 
Това ръководство цели да подпомогне обучителя в представянето на модула по най-ефективен начин. 
 
Предпоставки: 
Това е първата сесия от обучителната програма, затова не е необходимо участниците да имат iPad или да 
преминават през предварителна подготовка. 
 
 
Цели на уъркшопа:  
 Да разберем как приложението може да бъде използвано за професионално развитие 
 Роли и отговорности 
 Да подготвим цели на наблюдението 
 Да разберем терминологията 
 Да се уверим, че сме изяснили всички етични и законови въпроси  

 
 
Обучителна сесия – стъпка по стъпка 
 

• Започнете с презентацията от слайд 1 до 5. Обяснете накратко за това какво представлява проекта 
Еразъм+ и партньорството и представете приложението VEO. Съдържанието на слайдовете е 
достатъчно ясно. Кажете няколко думи за структурата на обучителната програма. 
 
 

 
Слайдове 1 – 5: Презентация Представяне на VEO  

 
 
 
 



• Гледайте видеото VEO Образование. То ще ви помогне да разберете как се използва VEO в практиката 
– слайд 6. 
 

 
Слайд 6: VEO Образование - видео 

 
• Разделете участниците на малки групи или двойки и раздайте двете диаграми или използвайте 

слайдове 7 и 8 от презентацията. Участниците ще обсъдят показаното в диаграмите. 

 
Слайдове 7-8: Диаграми 1 и 2 

• Обучителят ще продължи презентацията със слайдове 9 и 10.  

 
Слайдове 9-10: Представяне на VEO 

• Направете упражнение Мозъчна атака за това какво ще ви е нужно преди да влезете в класната стая: 
Слайд 11 

o Какви са различните роли по време на наблюдението (учител/наблюдател/ученици)? 
o Какво трябва да знае наблюдателя преди началото?  
o Как да се набележат нещата, които ще бъдат наблюдавани?  
o Колко дълго ще трае наблюдаването? 



o Какви ще бъдат вашите цели? 
 

 
Слайд 11 : Преди да започнете 

 
• Обучителят раздава примерен формуляр за подготовка и пита участниците: Слайд 12 

o Има ли неща, които бихте променили или неща, които бихте добавили?  
o Представете си, че ще бъдете наблюдавани как демонстрирате добри практики – попълнете 

формуляра за подготовка  

 
Слайд 12: Примерен формуляр за подготовка 

 
• Приложението VEO използва техническа терминология, която както за педагогическите теми, така и 

за функциите. Кажете колко от тези термини може да дефинирате. Раздайте теста върху термините. 
 

 
Слайд 13: Тест върху терминологията 



 
 
• Има някои законови и етични въпроси свързани с видеозаписването – обсъдете какви могат да бъдат 

те и как могат да бъдат преодоляни. Обучителят раздава формите за съгласие. 
 

 
Слайд 14: Законови и етични въпроси 

o Погледнете формите за съгласие – има ли нещо, което бихте променили или добавили?  
o Обсъждане – прегледайте причините за използване на приложението VEO – и подчертайте 

важността на това да бъдем подготвени преди да го използваме. 
Самостоятелна работа след уъркшопа 
Участниците ще предоставят своите имейл адреси и след това ще получат имейли от VEO, които ги канят да 
се регистрират като потребители и да свалят приложението. 
  
ВАЖНО: Ако приложението се свали БЕЗ имейл за покана, те се абонират за ограничен демо акаунт. Трябва 
да се следва описания процес на регистрация в имейла. 
 
МОЛЯ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА СЛЕД УЪРКШОПА ЗА ВСИЧКИ 
МОДУЛИ. СЪБЕРЕТЕ ФОРМИТЕ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ОЦЕНКА И ГИ ВЪРНЕТЕ ЗА СЛЕДВАЩАТА СЕСИЯ. 

 



1 
 

Модул Цели на уъркшопа Дейности Материали 

Подготовка за 
използване на 
приложението

VEO 

• Да разберем как 
приложението 
може да бъде 
използвано за 
професионално 
развитие 

• Роли и 
отговорности 

• Да набележим 
цели на 
наблюдението 

• Да разберем 
терминологията 

• Да се уверим, че 
сме се погрижили 
за законовите и 
етичните въпроси  

Програма за сесиите – партньорите посрещат училищата,  
представят общите цели на проекта, структурата на 
уъркшоп сесиите и целите им и как се провеждат сесиите. 

Показване на презентация – до слайд 4 

Представяне на приложението – Покажете клип на VEO  в 
YouTube (може да се наложи превод) 

По групи разгледайте диаграми 1 и 2 и обсъдете това, което 
показват те 

Междинно обсъждане 

Възобновяване на презентацията 

Мозъчна атака – какво трябва да направим преди да влезем 
в класната стая  

• Какви са различните роли 
(учител/наблюдател/ученици)? 

• Какво трябва да знае наблюдателя преди да 
започнете?  

• Как набелязвате какво да наблюдавате?  
• Колко дълго трябва да бъде наблюдението? 
• Какви ще бъдат вашите цели? 

Презентация 1 Представяне на 
проекта и целите му, 
структурата на уъркшопа и 
замисъла на приложението (VEO 
диаграма) 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=S9rHu9ro3M8 
 
2 Диаграми 
 
 

 
 
 
 
 
 
Примерна форма за подготовка 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S9rHu9ro3M8
https://www.youtube.com/watch?v=S9rHu9ro3M8
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Погледнете примерната форма за подготовка –  има ли 
промени, които бихте искали да направите или неща, които 
бихте искали да добавите?  

Представете си, че ще бъдете наблюдавани да 
демонстрирате добри практики – попълнете формата за 
подготовка  

Мини обсъждане 

VEO използва техническа терминология както за 
педагогически цели, така и за функциите на приложението. 
Вижте колко от тези термини можете да дефинирате.  

Мини обсъждане 

Има някои законови и етични въпроси що се отнася до 
видео записването – обсъдете какви могат да бъдат те и как 
да бъдат преодолени.  

Разгледайте формулярите за съгласие – има ли нещо, кое 
бихте променили или добавили?  

Обсъждане – преглед на причините за използване на 
приложението VEO и колко е важно да бъдем подготвени 
преди да го използваме.  

Следващи стъпки – разучаване на приложението 

 
 
 
 
 
Тест върху терминологията  
 
 
 
 
 
 
Формуляр за съгласие - 
информация 
Формуляр за съгласие – снимки 
и видео 
Формуляр за съгласие - 
родители 
Информационна бланка – 
родители 
Писмо покана за учители 
Дейности на учителите 
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VEO – ФОРМА ЗА ПОДГОТОВКА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛАСА  

КОНТЕКСТ НА УРОКА  

ЦЕЛ НА НАБЛЮДЕНИЕТО  

ФОКУС НА НАБЛЮДЕНИЕТО  

 



 



 



                                                 
 

VEO App – A въпросник 
 
 
 

 
App/ Приложението 
 
Tag / Таговете  
 
Tagset / Наборът от тагове 
 
Portal / Порталът 
 
Resolution / Резолюция 
 
 
 

 



VEO 
Въпросник по терминологията



Въпрос1
Какъв е този таг?

оценка организация

задаване на въпросибърз таг



Грешен отговор!

Този таг може да бъде използван като маркер 
за всеки момент на проявен интерес. Намира 

се в долната част на екрана.

Опитай отново



подтагове

Въпрос 2
Какво е това?

набор от тагове таг

бърз таг



Грешен отговор!

Това е пример за събиране на тагове, свързани с 
един вид практическа дейност

Опитай отново



Въпрос 3

Какво ниво на ангажираност е показано тук?

отлично нуждае се от 
подобрение

50%много добро



Грешен отговор!

Това е около половината по пътя на плъзгача

Опитай отново



Въпрос 4

Какво възнамерявате да отбележите в урока като използвате 
съответния таг?

Всяка минута от 
урока

Всеки път, когато 
учителят говори 

Себе си Ключови 
моменти 



Грешен отговор!

Всъщност това зависи от фокуса на урока, но има 
някои интересни моменти, които Вие искате да 

обсъдите с учителя.

Опитай отново



Въпрос 5
Какво бихте избрали, ако искахте за запишете времето, 

дадено на учениците за самостоятелна работа?

себе си класът

групатаучителят



Грешен отговор!

Това е време, в което учениците могат 
да работят самостоятелно

Опитай отново



Въпрос 6
Какво бихте избрали да маркирате в таговете като добър пример за 

това, как учениците проверяват работата си един на друг?

Оценка на 
съученика/колегата -

самооценка+

Оценка на 
съученика/колегата +

Оценка на учителя+



Грешен отговор!

В този случай използваме плюс и минус, за да 
маркираме в таговете преценката ни за вида 

на оценяване, който сме наблюдавали

Опитай отново



Въпрос 7

Лошото поведение на учениците може да бъде 
отбелязано чрез използването на кой от 

подтаговете? 

личност > 
индивидуално 
поведение+

личност > 
индивидуално 
поведение -

личност > 
индивидуално 
говорене +

личност > 
индивидуално 
говорене -



Грешен отговор!

В тагът „Личност“ ние искаме да направим оценка 
на негативното поведение

Опитай отново



Въпрос 8

Кое от по-долу изброените не се появява 
в тага „Учителят говори“?

рапорт обратна връзка

описаниеколичество



Грешен отговор!
Това не е таг сам по себе си, но ако има 

проблем, Вие ще намерите начин да го обсъдите 
с учителя. Може да си струва да използвате 

бутона Фокус – Учител.

Опитай отново



Въпрос 9
Къде ще намерите видеа, които други са споделили с Вас?

запис преглед

порталът VEOмоите видеа



Грешен отговор!

Споделен е онлайн

Опитай отново



Въпрос 10
Кой е най-добрият начин да използвате VEO?

наблюдение на 
колега

рефлексия

за личен записс триножник



Грешен отговор!

Въпреки това има много начини за използване на
VEO. Ние мислим, че най-важното нещо е какво
Вие ще направите с познанията си, които
придобихте чрез използване на приложението
Video Enhanced Observation (Видео Подпомогнато
Наблюдение).

Опитай отново



Поздравления!
Вие вече сте шампион зо прилагане на VEO!

VEO Шампион
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Модул 2:  Функционалности на приложението 

Модул Цели на уъркшопа Дейности Ресурси 

Функционалн
ости на 

приложението 
и 

използването 
му  за 

наблюдение 

• Да се разбере 
основната 
структура на 
приложението 

• Да се разучат 
записващите 
функции на 
приложението 

• Да се разбере 
употребата на 
таговете 

• Да се подготви 
приложението за 
вашите цели 

• Да се изпробва 
приложението на 
практика 

Фокусът на сесията е да се придобие практически опит за 
употребата на приложението. В идеалния случай, всички 
участници трябва да имат iPad-и 

Практическа работа – демонстрация как да се регистрираме 
и да свалим приложението  

Участниците свалят приложението. Покажете видео и 
помогнете на участниците да се впишат. Демонстрирайте 
вписването 

От този момент нататък участниците копират действията 
от демонстрацията като използват собственото 
приложение   

Следващите дейности могат да се изпълнят самостоятелно 
или по двойки 

Основна структура – след вписване – изследвайте сайта, за 
да попълните въпросника 

Разгледайте бутоните за вписване, настройки и запис – 
отбележете, че бутоните за преглед и вход в портала ще се 
използват следващия път. 

 
 
 
Видео за вписването 
 
 
 
 
 
 
Презентация за техническо 
въведение в приложението – за 
подкрепа на видеата и задачите 
в ръководството 
 
 
 
 
Видео за записването 
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Демонстрация на записването 

Накарайте участниците да помислят за урок, който наскоро 
са преподавали.  Те планират запис като използват набор 
тагове – Първоначални тагове за образование – помолете 
ги да създадат име на записа и след това продължете.   

 

Кажете на участниците да изследват различните бутони и 
да работят по листа със задачи. 

Обсъждане – въпроси и дискусия 

Представете видеото за това, как се прави преглед 

Помолете участниците да работят в групи по четирима и да 
се редуват. Трябва да подготвят упражнение, което е 
свързано с някой от техните уроци. Един участник ще 
поеме ролята на учителя, а други двама ще бъдат 
учениците. Четвъртият участник ще запише упражнението. 
Участниците ще се редуват за да въведат накратко 
задачата.  

Помолете ги да добавят следните тагове, където мислят, че 
е подходящо: 

• Говорене на учителя  
• Задаване на въпроси 
• Индивидуална работа  

 
 
 
Лист със задачи за записването 
 
  
 
Видео за преглеждане на записа 
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• Групова работа 

Помолете участниците да споделят какво са направили с 
останалите от групата и да запазят материалите за 
следващата сесия.  

Обсъждане – Въпроси и дискусия 

Представете следваща презентация за приложението – 
демонстрирайте различните набори тагове, наличните 
опции и начина, по който можете да ги използвате.  Този 
път помолете участниците да запишат презентацията като 
използват набор тагове «Презентация». Поискайте да 
отделят няколко минути за да въведат предварителната 
информация за записа и да разгледат различните набори от 
тагове, които са налични, преди да е започнала 
презентацията.  

Помолете участниците да участват в презентацията като 
задават въпроси и си водят записки и се уверете, че вие 
също задавате въпроси и помагате по различни начини.  
Помолете участниците да запишат презентацията и да 
добавят тагове. Те трябва да решат върху какво ще се 
фокусират преди презентацията.  

В края на презентацията те трябва да споделят в дискусия 
какво са направили с партньорите си и да запазят 
материала за следващата сесия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обобщение на другите 
обучителни модули  
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Обсъждане – Въпроси и дискусия 

Разделете училищата на групи. Помолете ги да 
идентифицират потенциалните ползи и предизвикателства 
на използването на приложението за наблюдение.  

Обсъждане – Въпроси и дискусия 

Следващи стъпки – въведете следващите елементи на 
обучението и подкрепата за училищата, които изпробват 
приложението 

  

 



 

Аудитория: Учители и обучители 

Място на 
провеждане:  

Обучителен 
модул 

Модул 2 
Техническо въведение във VEO 

Ръководство Обучител:  

 
Контекст на обучителната сесия 
Училище или обучителна организация, която цели да въведе приложението VEO като полезен инструмент за 
своите обучителни/наблюдаващи/подкрепящи програми. Потенциалните потребители трябва да бъдат 
обучени и въведени в приложението, за да се възползват максимално от програмата. 
 
Това ръководство цели да подпомогне обучителите да представят модула по най-ефективния начин. 
 
Условия: 
Преди провеждане на обучението, всички участници трябва да бъдат регистрирани и да имат детайлите за 
вписване, за да могат да използват приложението VEO по време на уъркшопа. Уверете се, че участниците имат: 

- Активирани потребителски профили 
- iPad-и (поне един на двама души) 

 
 
Цели на уъркшопа:  
 да се разбере основната структура на VEO 
 да се разучат възможностите за използване на VEO  
 да се разбере употребата на таговете 
 да се изпробва приложението на практика 

 
Основни обучителни точки:  
До края на уъркшопа участниците ще могат да: 
 се вписват 
 използват бутоните 
 използват таговете по време на запис 
 създадат примерен запис 

 
Обучителна сесия стъпка по стъпка 
Стъпка 0: Основна информация 
Препоръчителна презентация на проект Еразъм+, проект VEO Европа (виж презентацията “Въведение във VEO), 
идеята на приложението и прилагането в обучителна среда. Това се прави в случай, че има участници, които 
не са посетили уъркшопа по Модул 1. Ако няма такива, кажете няколко думи за това, докато сте на слайд 1 от 
основната презентация Техническо въведение във VEO 

 
 



Стъпка 1: Обща презентация на обучителните цели и преглед на приложението VEO 
 

 
[Слайд 2] 

• Основна структура: VEO е видео записващо приложение за тагване и преглеждане на важни моменти 
от наблюдавана сесия.  

• Използване на тагването: Потребителите могат да записват наблюдение и в същото време да маркират 
елементи със специфични тагове, които да се преглеждат след приключване на наблюдението. 

• Разглеждане на възможностите: Потребителите трябва да осмислят в какъв контекст биха използвали 
приложението в работата си. Това е бърза мислена карта, която да даде перспектива за следващите 
стъпки. 

• Използването на приложението на практика: Това е преход към практическото ползване на VEO. На 
този етап потребителите ще отворят приложението на своите iPad-и и да влязат в своите профили. 

 
 

 
[Слайд 3] 

• Потребителите разучават основния екран на приложението на своите iPad-и. Презентацията привлича 
вниманието им към основните елементи. 

o ВПИСВАНЕ: Проверете дали всички iPad-и имат достъп до интернет и отбележете колко е важно 
това на този етап, защото в противен случай приложението би било неизползваемо. След 
вписването, приложението не изисква достъп до интернет, за да работи, освен когато се касае 
за качване на видеа в профилите в портала VEO. 

o НАСТРОЙКИ: Обсъдете с участниците предимствата и недостатъците на високата/ниската 
резолюция и записването с функцията за замъгляване на лица. Обсъдете ситуацията с оглед на 
правото за записване на ученици и учители. 

o Бутона за ЗАПИС: Като натиснат бутона участниците могат да започнат запис на сесия след 
въвеждане на някой детайли за идентификация на самата сесия. 

o Бутона за ПРЕГЛЕД: Чрез натискане на бутона, потребителите могат да получат достъп до 
записите и да прегледат отбелязаните моменти. 

o Бутон за портала VEO: Чрез натискане на бутона потребителите могат да влязат в профила си в 
портала VEO и да използват функциите на приложението. Обяснете, че това е част от 
приложението VEO, която може да ползвате на личния си компютър за преглед на записите. 



 
 
Стъпка 2: Запис на видео наблюдение и отбелязване на важните моменти 
 

 
[Слайд 4] 

• Поканете участниците да натиснат бутона Запис и да стартират нов запис на сесия. 
 

 
[Слайд 5] 

• Поканете потребителите да изберат набор от тагове. Обсъдете с участниците защо съществуват 
различните набори от тагове, какво означават и в какъв контекст могат да бъдат използвани, както и 
защо са необходими (обучение на учители, работа с ученици, бизнес среда, продължаващо 
професионално развитие и др.) 

• Обяснете, че организациите, които са регистрирани да използват VEO имат възможността да създават 
собствени набори от тагове за специфичните им потребности. 

• За целта на обучението изберете “VEO Тагове за Образование” 
 

 
[Слайд 6] 

• Информация преди записа: Важно е правилно да се обозначи записаната сесия за бъдещи справки. 
Поканете потребителите да използват бутоните, за да разучат полетата. Обсъдете, ако се налага.  

• Участниците ще попълнят поне заглавие на видеото и ще продължат с бутона ПРОДЪЛЖИ. 
 



 
[Слайд 7] 

• Участниците отварят екран за запис с всички тагове. Преди да продължат, те трябва да разучат таговете. 
Ето някои подкрепящи въпроси и очаквани отговори: 

o Каква е целта на различните цветове на таговете?  - Групите тагове се различават по цвят: 
червените се фокусират върху представянето на учителя, сините върху представянето на 
учениците, зелените показват какъв е акцента на дейността заедно със слайд бутона за 
степен/интензивност, лилавите са за тагове за всички останали дейности, които не са 
описани в горепосочените. 

o Кои са трите набора от тагове и кога бихте ги използвали? – Вижте отговорите по-горе и 
забележете, че не всички тагове ще се използват при всеки запис.  

o Кога бихте избрали зелените бутони? – Попитайте за примери на дейности, при които този 
бутон би бил подходящ. 

o Как бихте подбрали кои бутони са с приоритет? Дайте за пример 2 червени и 2 сини бутона, 
които да използвате? – Обсъдете конкретна ситуация и изберете подходящите бутони. 

o Погледнете слайд бутона в долната част на екрана – как и кога бихте го използвали? – Той 
показва силата/интензивността на предвидения фокус на дейността. 

o Какво е „бърз таг“ и защо е в лилаво? – Лилавото се използва за бързо тагване, защото може да 
се използва за дейности, които не са описани другаде. 

 

            
[Слайд 8] и [Слайд 9] – Практическа задача 

 
• Чак на този етап участниците са поканени да натиснат бутона за запис в долния ляв ъгъл и да разучат 

таговете и подтаговете, плюс, минус и въпросителна. Докато произволно натискат бутоните, те създават 
видео, което да бъде прегледано по-късно. 

• Подчертайте употребата на плюс, минус и въпросителна и защо е важно да има бинарно (-/+) 
маркиране, тъй като различните степени биха усложнили нещата прекалено много. 

• След обсъждане и разучаване на таговете по време на запис, разгледайте информацията след записа, 
запазете и след това запазете и записа. 

 
 
 
 



Стъпка 3: Създайте собствено видео 
 

• Поканете участниците да работят в групи по четирима като се редуват. Те трябва да подготвят 
упражнение свързано с един от уроците. Един от участниците ще играе ролята на учител, а двама ще 
бъдат ученици. Четвъртият ще запише упражнението. Участниците трябва да се редуват и да представят 
задачата. Помолете ги да добавят следните тагове, където мислят, че е необходимо: 

• Думи на учителя  
• Задаване на въпроси 
• Индивидуална работа  
• Групова работа 

 
• Помолете участниците да споделят какво са направили с останалите от групата и запазете материала за 

следващата сесия.  
 
• Обсъждане – въпроси и дискусия 
 
• Направете следващо представяне на приложението – демонстрирайте различните набори от тагове, 

наличните възможности и начина, по който могат да се използват. Този път помолете да записват като 
използват набор от тагове «ПРЕЗЕНТАЦИЯ». Помолете ги да отделят няколко минути , за да запишат 
информацията преди записа и да разгледат различните набори от тагове, които са налични, преди да 
започнат презентацията. Помолете ги да участват в презентацията, като задават въпроси и си водят записки 
и се уверете, че и вие самите задавате въпроси и ги подпомагате. Помолете участниците да запишат 
презентацията и да добавят тагове. Те трябва да решат каква ще е фокус зоната преди презентацията.  

 
• В края на презентацията, те трябва да споделят и обсъдят какво точно са направили с друг партньор и да 

запишат материала за следващата сесия.  
 
Обсъждане – въпроси и дискусия 
 
• Разделете училищата на групи. Помолете ги да идентифицират потенциалните ползи и предизвикателства 

на приложението за наблюдение.  
 
Самостоятелна работа след уъркшопа: 
Помолете участниците да работят по групи или по двойки и да използват приложението първоначално в кратки 
тренировъчни сесии или презентации, за да свикнат с прилагането на таговете и след това в часовете си, в 
естествената среда, за която е предназначено приложението. Тъй като някои учители може да се чувстват 
неудобно да бъдат записвани в тренировъчни сесии, тъй като това не е естествената им работна среда. 
Участниците трябва да следват вътрешните процедури на своята организация що се отнася до записването на 
ученици. 
 
МОЛЯ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИСТА ЗА ОЦЕНКА НА УЪРКШОПА, КОЙТО Е ЧАСТ ОТ ВСИЧКИ 
МОДУЛИ. СЪБИРАЙТЕ ЛИСТОВЕТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ВСЕКИ ПЪТ И ГИ НОСЕТЕ НА СЛЕДВАЩАТА СЕСИЯ. 

 



                                                 
 

VEO – списък задачи за записване 
 

Въпроси 
 

• Каква е целта на различните цветове на таговете?  
 
• Какви са трите набора тагове и кога бихте ги използвали?  
 
• Кога бихте ползвали зелените бутони? 
 
• Как бихте подредили бутоните според важността им? Дайте пример с два 

червени бутона и два сини бутона, които бихте използвали?  
 
• Погледнете слайд бутона в долната част – как и кога бихте го ползвали?  
 
• Какво представляват «бързите тагове» и как се различават от останалите 

цветове бутони?  
 

 
Отговори 
 
o – Групите тагове са разпределени по цветове: червените се фокусират върху 

представянето на учителя, сините върху представянето на учениците, 
зелените показват фокуса на дейностите, заедно със слайд бутона, лилавите 
са за бързите тагове и за неща, които не са описани другаде. 

 
o – Вижте отговора по-горе и забележете, че не всички тагове се използват по 

всяко време. 
 
o – Дайте примери за дейности, където всеки зелен бутон би бил подходящ  
 
o – Обсъдете конкретна ситуация и изберете подходящите бутони 
 
o – показва интензивността на предвидения фокус на дейността 
 
o – Лилавите бутони се използват за бързите тагове и за каквито и да е други 

неща, които не са описани другаде. 
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Страница за вписване

• Процедура по вписване
• Настройки
• Три основни бутона

– Запис
– Преглед
– VEO портал





Записване на 
наблюдение

• Въвеждане на информация преди записа
• Запис с използване на тагове
• Три основни групи тагове

– Представяне на учителя
– Представяне на учениците
– Ангажираност / фокус
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Видео-подпомогнато наблюдение
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Аудитория: Учители и обучители 

Място:  

Обучителен 
модул 

Модул 3 
Преглед и обратна връзка 

Ръководство Обучител:  

 
Контекст на обучителната сесия 
Тази сесия следва предишната, където учителите следва да са направили някои елементарни записи. Те 
може също така да са направили и допълнителни записи между обучителните сесии, които също да бъдат 
използвани.  
 
Това ръководство цели да подпомогне обучителите да представят модула по най-ефективния начин. 

 
 
Предпоставки: 
Преди уъркшопа всички участници трябва да бъдат регистрирани и да имат детайли за вписване, за да могат 
да използват приложението по време на уъркшопа. Това се прави чрез връзка с провайдъра на VEO. Уверете 
се, че участниците имат: 

- Активирани потребителски профили 
- iPad-и (поне един на двама души) 

 
 
Цели на уъркшопа:  
 Да се разбере основната структура на VEO 
 Да се изследват възможностите за употреба на VEO  
 Да се разбере употребата на таговете 
 Да се изпробва приложението на практика 

 
Ключови моменти за усвояване:  
Към края на уъркшопа участниците ще могат: 
 Да използват бутоните 
 Да използват таговете докато правят преглед на запис 
 Да преглеждат записите и да разбират статистиката 
 Да използват портала 

 
 
Обучителна сесия стъпка по стъпка 
 
Стъпка 1: Обща презентация за целите на обучението  
 



 
[Слайд 2] 

• Употреба на таговете: преглед на предишните записи и как е работено с таговете. 
• Използване на приложението на практика: това е преход към практическа употреба на VEO. На този 

етап потребителите ще отворят приложението на своите iPad-и и да се впишат с техните профили. 
 
 
 

           
[Слайдове 3 и 4] 

• Потребителите отварят основния екран на приложението на своите iPad-и и се свързват  
o Чрез натискане на бутона за преглед потребителите могат да имат достъп до записите и да 

прегледат отбелязаните моменти. 
 
Стъпка 2: Преглед на видеата от наблюдение 

• Покажете видеото чрез бутона преглед 
• След запазване на пробния запис, участниците са поканени да натиснат бутона за преглед, за да 

продължат до мястото, къдете се съхраняват видеата. 
 

 
[Слайд 5] 

• Насочете вниманието на участниците към четирите бутона под всяка видео иконка. 
o Преглед, Статистика, Изтрий и Качи в профила във VEO портала. 

• Тук е подходящ момент да говорим за това, как записите се съхраняват сигурно и само техните автори 
имат достъп до тях, освен ако не са ги споделили в група за сътрудничество чрез портала. 

 



 
[Слайд 6 ] 

• Позволете на участниците да разгледат екрана за преглед и след това да обсъдят: 
o Обяснете, че таговете могат да се подредят хронологично или по типове. 
o Изберете желаните отбелязани моменти за преглед, превъртайте и спирайте на пауза, пишете 

бележки, ако е необходимо. 
o Първоначално въведената информация за записа може да бъде редактирана в секция Info. 

 

 
[Слайд 7] 

• След разглеждане на екрана за преглед е време да разгледате по-нагледна част от процеса на 
преглед на видео: Статистика. Натиснете бутона Stats. 

 

 
[Слайд 8] 

• Разгледайте трите секции: Фокус, Тагове за Положително/Отрицателно, Ниво на ангажираност. 
• Обяснете, че това е визуално резюме на наблюдението. “Какви са ползите от такова визуално 

резюме?” 
 



 
Стъпка 3: Обратна връзка 
 

• По двойки, разгледайте записите отново и този път разиграйте сесия за даване на обратна връзка 
• Използвайте формата за обратна връзка от колеги като модел за обсъждане 
• Като заключение, помолете учителя да сподели елементи, които счита за особено добри и могат да 

бъдат използвани като пример за добра практика. Попитайте участниците дали имат приоритети за 
подобряване в областта на ученето и преподаването и обсъдете как могат да използват 
приложението за подкрепа и справяне. 

 
Стъпка 4: Предварително планиране 

• Отново по групи, поискайте всяка група да сподели примери за добри практики и да идентифицира 
приоритети в ученето и преподаването и обсъдете как би могло да се използва приложението, за да 
се справите с предизвикателствата. 

• Помолете всяка група да направи план как биха използвали приложението, за да се справят със 
специфичните проблеми, които са идентифицирали.  

• Обсъждане – групите споделят плановете си  
• Следващи стъпки – предложете подкрепа на училищата за изпробване на приложението (при 

необходимост) 
• Организирайте как ще работите с училищата по планиране на използването на приложението и се 

подгответе за изпробването.  
• Представете портала и ги поканете да се регистрират. 

 
Самостоятелна работа след уъркшопа 
Участниците са поканени да формират работни групи или поне работни двойки и да използват приложението 
първо в кратки тренировъчни сесии или презентации, за да свикнете с използването на тагове, а след това по 
време на учебни часове, в естествената работна среда, за която е предвидено приложението, тъй като някои 
учители може да не се чувстват комфортно с това да бъдат заснемани в тренировъчни сесии 
Участниците трябва да следват вътрешните процедури на своята организация относно записването на 
ученици. 
 
Моля, не забравяйте да използвате формата за оценка на уъркшопа, която е обща за всички модули. 
Събирайте формите от участниците всеки път и ги носете обратно на следващата сесия. 
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Модул 3 
 

Модул Цели на уъркшопа Дейности Ресурси 

Рефлексия и 
обратна 

връзка от 
наблюденията 

• Да се изследва 
обратната връзка 
и функциите на 
VEO 

• Да изследват 
стратегии за 
даване на обратна 
връзка 

• Да се използва 
обратната връзка 
за по-нататъшно 
развитие 

Фокусът на сесията е да се изследва как да се набелязват 
ключовите моменти от видеото, да се анализират и да се 
подава обратна връзка 

Участниците ще трябва да използват записите от 
предишната сесия 

Работете по презентацията за преглед и обратна връзка 

Представете видеото за това как да правим преглед 

Работа по двойки – изследване и сравнение на записаните 
видеа.  

•  Оставете участниците да разгледат екрана за 
преглед и след това да обсъдят: 

o Как таговете могат да се подредят по 
хронология или по типове. 

o Изберете желаните отбелязани моменти за 
преглед, превъртайте и слагайте на пауза, 
пишете бележки, ако е необходимо. 

 
 
 
 
 
Презентация – за допълнение 
към видеата и задачите от 
ръководството 
 
 
Видео за преглед 
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o Първоначалната информация за записа може 
да бъде редактирана в секция „Info“ 

Обсъждане – въпроси и дискусия 

Анализ – погледнете секцията за статистически данни и 
обсъдете каква е информацията там. 

Все още се работи по двойки – помолете участниците да 
погледнат отново записите и да помислят до какви 
заключения биха стигнали.  

Разиграйте обратна връзка по роли. Използвайте формата 
за обратна връзка между колеги за модел – първите четири 
квадратчета трябва да са попълнени от наблюдавания 
учител преди самото наблюдение.  

Наблюдаващия моли учителя да сподели един или два 
момента от урока, които мисли, че са се получили добре и 
могат да бъдат използвани като модел за добра практика. 
Също така, ако има някои приоритетни зони за подобрение 
на ученето и преподаването може да се обсъди как да се 
използва приложението за да се адресира този проблем. 
 
Обсъждане  
 
Помолете всяка група да сподели един или два примера за 
добри практики както и приоритетите си при ученето и 
преподаването и да обсъдят как биха използвали 
приложението за да се справят с предизвикателствата. 

 
(примерни записи за 
допълнителна подкрепа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценъчна форма за обратна 
връзка между колеги 
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Въвеждане в портала VEO и покана за присъединяване. 

Следващи стъпки – подкрепа за училищата при изпробване 
на приложението 

Организирайте как да работите с училищата по планиране 
на употребата на приложението и подготовката на 
апробирането му.  

 
 
 
Използвайте приложението, за 
да влезете в портала 
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ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА ПРИ НАБЛЮДЕНИЕ НА КОЛЕГИ 

Тема на урока  

Информация за учителя  

Цел на наблюдението  

Фокус на наблюдението  

Рефлексия/самооценка от учителя  
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Връзка със стратегията на преподаване  

Модели на добра практика  

Области, върху които да се работи  

Педагогически похвати/препоръки  

 



Еразъм +
Рефлексия и обратна връзка от 

наблюденията

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JTb1vxx-GfTUAM&tbnid=gE8UoGJBZi-RgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm&ei=QPYOU7eKG8qN0AXh-4D4DA&psig=AFQjCNENKCWsT8aH_4c-EYGwHB3faKkBqQ&ust=1393575769427052
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JTb1vxx-GfTUAM&tbnid=gE8UoGJBZi-RgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm&ei=QPYOU7eKG8qN0AXh-4D4DA&psig=AFQjCNENKCWsT8aH_4c-EYGwHB3faKkBqQ&ust=1393575769427052


Целите ни по време на 
тази сесия

Осмисляне и анализ на 
записите

Изследване на 
обратната връзка и 

анализ на функциите на 
VEO

Изследване на 
стратегиите за даване 

на обратна връзка

Използване на 
обратната връзка за по-

нататъшно развитие



Достъп до 
интернет

access

Висока/ниска 
резолюция на 

записа



НЕКА ДА 
ПРЕГЛЕДАМЕ



Изберете 
запис



Подредете 
хронологично 

или по тип 
тагове

Изберете 
момент с таг

Добавете 
писмен 

коментар

Редактирайте 
информацията 

за записа



Нека да 
погледнем 

статистиката



Това е 
визуално 

обобщение



Еразъм +
Рефлексия и обратна връзка от 

наблюденията
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Аудитория: Учители и обучители 

Място на 
провеждане:  

Обучителен 
модул 

Модул 4 
Самооценка 

Ръководство Обучител:  

 
Контекст на обучителната сесия 
Тази сесия следва предходната, при която учителите са работили по преглед на записите. Те може да са 
направили и някои допълнителни записи между сесиите, които също да бъдат използвани.  
 
Това ръководство има за цел да помогне на обучителите да представят модула по най-ефективния начин. 
 
Предпоставки: 
Преди уъркшопа всички участници трябва да бъдат регистрирани и да получат детайли за вписване, за да 
могат да използват приложението VEO. Това се прави чрез връзка с VEO провайдъра. Уверете се, че 
участниците имат: 

- Активирани потребителски профили 
- I-Pad – поне по един на двама участници 
- Разпечатани материали  
 

 
Цели на уъркшопа:  
 Да се идентифицира фокус и изходно ниво 
 Да се планира подобрение 
 Да се оценят доказателствата и да се разработят следващите стъпки 

 
Ключови моменти за усвояване:  
До крач на уъркшопа участниците ще могат да: 
 Използват VEO видеата като източник на обратна връзка 
 Структурират своя анализ на видео съдържанието 
 Планират подобрението си 

 
 
Обучителната сесия стъпка по стъпка 
Стъпка 1: Evaluation of work with the VEO app – Establishing a baseline 

• Hand out pre-evaluation questionnaires and cover sheets for participants to fill in.  These questionnaires will 
help the participants identify priority areas for development in Stage 2. 



 
Pre-questionnaire Coversheet 

 
Pre- questionnaire 

 
Стъпка 2: : Identification of focus and baseline of observation 

• The individual teacher is invited to choose an area where they would like to improve their practice or look 
into different ways of doing things. It may or may not relate to their performance management objectives. 

 
• They also identify an area that they would wish to share with their colleagues.  

 
• Participants are invited to open the app and explore which tags they would like to focus on during the 

observation.  
 

• Working in pairs they create an observation plan. Trainer distributes the observation plan template.  
 
This should include: 
o objectives  
o areas of focus 
o tags to be used 
o timescale of the observation 
o targets 
o reflection 

 
 

They will differ from one participant to another.  The aim of the task sheet is to become aware of the aim of the 
observation. 

Observation Template 



 
Plenary – Individuals share their priorities with the rest of the group – general discussion 
 
Стъпка 3: Planning for improvement 
 

• Teachers are paired up according to their priority areas and prepare a plan of action for self-recording or 
peer observation for the following couple of months, which will include the number of observations and 
their duration, the classes and topics, the time for feedback and record keeping.  

• One of the pairs will share their action plan to check with the others for similarities and differences. 
• Step 3 is applicable only for longer format sessions, where participants will have enough time for it. 

 
Стъпка 4: Video diary 

• Once the participants are familiar with the focus, findings and further actions of the observation, they will 
be shown a model video diary entry, created in advance by the presenter in the appropriate language. This 
video entry will be shared with the participants and they will be given the task to create their own video 
diary entry at home after the workshop. 

 

 
VEO Video Diaries and Reflections video 

• Trainer will introduce the video diary prompts list and distribute to the participants printed copies. Trainer 
will explain there are two different lists depending on the focus of the observation: 

o Focus on professional development 
o Focus on monitoring and assessing students’ learning 

 
Video Diary Prompts 

• Trainer will play the short video called: VEO - Uploading video from any device to your VEO Portal to show 
the participants how videos can be recorded using any recording device and then they can be uploaded 
onto the VEO portal for review and retrospective tagging covered in Module 3. 
 



 
Uploading video from any device to VEO portal 

 
Стъпка 5: Support work 
The schools will negotiate with the VEO partners what sort of support they would like and put together a schedule 
for visits. This is a matter of addressing specific needs with appropriate solutions. 
 
Стъпка 6: Evaluation of VEO use in schools 
VEO partners will work with the schools to undertake a formal evaluation in using agreed templates. Evaluation 
template is provided. 
Independent work after the workshop 
As detailed in Steps 3 and 4 participants will execute their action plan on focused observations, working in pairs, and 
in addition they will record video diaries using the video diary prompts. 

 
МОЛЯ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФОРМАТА ЗА ОЦЕНКА НА УЪРКШОПА, КОЯТО Е ЕДНАКВА ЗА 
ВСИЧКИ МОДУЛИ, СЪБИРАЙТЕ Я ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ВСЕКИ ПЪТ И Я ВРЪЩАЙТЕ ЗА СЛЕДВАЩАТА 
ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ. 
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Модул 4 

 
 

Модул Цели на уъркшопа Дейности Ресурси 

Самооценка • Идентифициране 
на фокус и основа 

• Планиране на 
подобрение 

• Оценка на 
доказателствата 
и разработване на 
следващите 
стъпки 

 

Учителите ще се 
научат как да: 

• Използват 
VEO видеата 
за даване на 
обратна 
връзка 

• Структурират 
своите 
анализи на 
видео 
съдържанието 

Дневен ред на сесиите – партньорите посрещат 
представителите на училищата, въвеждат целите на 
обучителната сесия и обясняват как ще протече тя. 

Стъпка 1: Оценка на работата с приложението – 
установяване на основа/изходно ниво 

Раздайте предварителни въпросници и начлни страници, 
които да бъдат попълнени от участниците.  

Отделните участници набелязват зони за подобрение, 
върху които да се работи 

Стъпка 2: Идентифициране на фокус и основа на 
наблюдение 

Всеки отделен учител е помолен да избере зона, в която би 
желал да се подобри работата си или да разгледа различни 
начини, по които да работи. Това може да е свързано или да 
не е свързано с техните цели за контрол на представянето. 

Те също набелязват зона, която биха искали да споделят с 
техни колеги.  

 
 
 
 
 
Предварителен въпросник и 
начална страница 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма за наблюдение 
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• Планират 
лично 
подобрение 

Участниците са поканени да отворят приложението и да 
изследват таговете, върху които биха искали да се 
фокусират по време на наблюдението. Работейки по 
двойки те създават план за наблюдението, който включва: 

• цели 
• фокус зони 
• тагове 
• време на наблюдението 
• задачи 
• обсъждане 

Те ще са различни за различните участници. Целта на 
листа със задачи е да се запозначт с целта на 
наблюдението. 

Обсъждане – Отделните участници споделят своите 
приоритети с останалата част на групата – обща дискусия 

Стъпка 3: План за подобряване 

Учителите са групирани по двойки според зоните на 
приоритет и подготвят план с действия за да записват себе 
си или да записват колеги през следващите няколко 
месеца, което ще включва броя наблюдения и тяхната 
продължителност, часовете и темите, времето за обратна 
връзка и запазването на записите.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример за видео дневник 
Идеи за видео дневник 
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Стъпка 3 е приложима само след по-дълги формални сесии, 
когато участниците имат достатъчно време за това. 

Стъпка 4: Видео дневник 

Щом участниците са наясно с фокуса, находките и 
следващите действия на наблюдението, те ще покажат 
модел за видео дневник, предварително създаден на 
съответния език. Това видео ще бъде споделено с 
участниците и ще им бъде дадена задача да създадат 
собствен видео дневник след уъркшопа.  

Стъпка 5: 

Училищата ще договорят с VEO партньорите каква 
подкрепа ще им е необходима и ще изготвят график на 
посещенията. 

Стъпка 6: 

VEO партньорите ще работят с училищата, за да извършат 
формално оценяване през декември и март като използват 
договорените форми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модел на оценъчна форма 
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Форма за наблюдение 

Цели на урока  

Фокус на наблюдението (учител) 
 
Фокус на наблюдението (ученици) 
 

 

Тагове (учител) 
 
Тагове (ученици) 

 

Цели (статистически анализ)  

Обсъждане и общи коментари  

 



 

  
 
 

МОДЕЛ НА ОЦЕНЪЧНА ФОРМА 

 

Тази оценка се провежда известно време след провеждането на обучението по Модул 4, 
когато участниците са придобили необходимите умения, за да боравят с приложението 
VEO ефективно и саг о използвали в работата си. VEO обучителите ще проведат проведат 
интервю с координаторите за професионално развитие в съответното училище, за да 
разберат как VEO се отразява на училището и индивидуалното представяне. 

 

1. Какво е мнението ви за подготвителните модули, които въвеждат приложението 
VEO за подготовка на вашите колеги да работят самостоятелно върху нещата, 
които са техен приоритет за подобряване? Има ли липсващи неша, които искате да 
промените? 
 
 
 
 
 
 
 

2. За колко лесно намирате разработването на фокус и основа за наблюдение? До 
каква степен това се съотнася с вашето училище и индивидуални приоритети? 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. До каква степен мислите, че процеса спомага за сътрудничеството между колеги? 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. За колко полезни намирате формите за наблюдение? Има ли липсващи неща или 
такива, които бихте променили? 

 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 

5. За колко полезни намирате примерните видео дневници и идеи? Има ли 
липсващи неща или такива, които бихте променили? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. За колко полезно намирате съдействието на вашите VEO обучители? Има ли 
липсващи неща или такива, които бихте променили? 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. До каква степен може да кажете, че използването на приложението е повлияло на 
вашето представяне? Може ли да дадете специфични примери? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Видео дневници 
и самооценка

VEO – видео подпомогнато 
наблюдение

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JTb1vxx-GfTUAM&tbnid=gE8UoGJBZi-RgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm&ei=QPYOU7eKG8qN0AXh-4D4DA&psig=AFQjCNENKCWsT8aH_4c-EYGwHB3faKkBqQ&ust=1393575769427052
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JTb1vxx-GfTUAM&tbnid=gE8UoGJBZi-RgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm&ei=QPYOU7eKG8qN0AXh-4D4DA&psig=AFQjCNENKCWsT8aH_4c-EYGwHB3faKkBqQ&ust=1393575769427052


Ситуация 1: традиционно наблюдение 
мижду колеги
• Teacher A observes teacher B using the 

VEO app and tags the video live 

• They use the app or portal to review the 
lesson, make notes, share the video, 
comment on the portal – either together or 
as a part of an ongoing reflective exchange

• Teacher B records or writes a reflection on 
the lesson for their portfolio



Scenario 2: self-recorded lesson

• Teacher A records their own lesson using the 
VEO app (or uploads from another device)

• Teacher A retrospectively tags the video for 
personal reflection

• Teacher A records or writes a reflection on the 
lesson for their portfolio



Tech Check








Reflection
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Видео дневник/точки за самонаблюдение 

Използвайте някои от точките в този списък за да определите отправна точка с цел 
самонаблюдение на вашето преподаване и наблюдение на прилагането на VEO за 
професионално развитие. 

 

Обсъждане преди урока: 

1. Какъв е фокусът за професионално развитие на този урок? 
2. Какви са целите на учене за класа на този урок? Какво искате да научат учениците ви и 

защо? Как отговаря това на цялостната ви схема на работа? 
3. Какви учебни резултати сте планирали за различните групи ученици? Какво бихте 

искали те да знаят, разбират или да могат да правят до края на урока? 
4. Какви преподавателски дейности сте планирали?  
5. Използването на VEO таговете като насока се отразява върху планирането на: 

 

Говорене на 
учителя 

Колко време сте планирали за говорене на учителя/учениците? 

 Описване или обясняване на учениците 
 Демонстриране на учениците 
 Даване на обратна връзка на учениците 
 Разбирателство с учениците 
 Връзка с предишни уроци и въвеждане на нови идеи 
 Включване на знанията в областта в този урок – добре ли е поднесен урока? 
Задаване на 
въпроси 

Как възнамерявате да подходите към задаването на въпроси? 

 Как ще извлечете информация от учениците? 
Управление Какви стратегии за управление на поведението сте планирали да използвате?  
 Какъв е подходът ви към наблюдението на учениците? 
 Как сте разнообразили урока за различните групи ученици? 
 Как сте организирали урока, времето за учене и упражнения? 
 Какви ресурси сте използвали/създали? 
 Как сте планирали местоположението за часа – ще можете ли да работите с 

учениците по групи, да преподавате отпред, да разговаряте с отделните ученици? 
Оценяване Какви възможности за оценяване сте планирали? 
 Планирали ли сте възможности за самооценяване или оценяване между 

връстници? 
 

6. Какви са най-интересните аспекти на този урок? 
7. Очаквате ли потенциални рискове или пречки по време на този урок? 
8. Според оценката на предходния ви урок, как бихте подходили към този урок? 



 

  
 

9. Как ще използвате VEO в този урок? 
10. До каква степен VEO е повлияло върху начина, по който планирахте този урок?  



 

  
 
Видео дневник/точки за самонаблюдение 

Използвайте някои от точките в този списък за да определите отправна точка с цел 
самонаблюдение на вашето преподаване и наблюдение на прилагането на VEO за 
професионално развитие. 

Обсъждане след урока: 

1. Какви неща забелязахте в този урок? Какво ви впечатли най-силно? 
2. Какъв беше фокусът за професионално развитие в този урок? 
3. Какви бяха учебните цели на този урок? Какво искахте да научат учениците и защо? Как 

това отговаряше на схемата ви на работа? До каква степен изпълнихте тези цели? 
4. Какви учебни резултати бяхте планирали за различните групи ученици? Какво искахте 

те да научат, разберат или да могат да правят до края на урока? 
5. Какви преподавателски дейности планирахте и как ви послужиха те по време на урока? 
6. Как използването на VEO тагове се отрази на следните аспекти на урока: 

 

Говорене на 
учителя 

Колко говореха учителят/учениците по време на урока? 

 Описване или обясняване на учениците 
 Демонстриране на учениците 
 Даване на обратна връзка на учениците 
 Разбирателство с учениците 
 Връзка с предишни уроци и въвеждане на нови идеи 
 Включване на знанията в областта в този урок – добре ли поднесохте урока? 
Задаване на 
въпроси 

Какъв беше подхода ви към въпросите? Използвахте ли повече отворени въпроси 
или затворени въпроси? 

 Как извлякохте информация от учениците? 
Управление Какви стратегии за управление на поведението използвахте?  
 Какъв беше подходът ви към наблюдението на учениците? 
 Как разнообразихте урока за различните групи ученици? 
 Как организирахте урока, времето за учене и упражнения? 
 Какви ресурси използвахте/създадохте? 
 Как планирахте местоположението за часа – работихте с учениците по групи,  

преподавахте ли отпред, разговаряхте ли с отделните ученици? 
Оценяване Какви възможности за оценяване планирахте? 
 Планирахте ли възможности за самооценяване или оценяване между връстници? 
 

7. Какво в този урок се получи особено добре? 
8. Кои аспекти имат нужда от подобрение?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
9. Въз основа на оценката ви на този урок, как бихте подходили към следващия? 
10. Какво бихте направили по различен начин, ако трябваше да изнесете същия урок 

отново? 
11. Как използвахте VEO в този урок? 
12. До каква степен използването на VEO се отрази на начина, по който подходихте към 

този урок? 

Видео дневник/точки за самонаблюдение 



 

  
 
Използвайте някои от точките в този списък за да определите отправна точка с цел 
самонаблюдение на вашето преподаване и наблюдение на прилагането на VEO за 
наблюдаване и оценяване на ученето на учениците. 

 

Обсъждане преди урока 

1. Какви са учебните цели планирани за този урок?  
2. Как планирате да използвате VEO с вашите ученици? 
3. Какви учебни дейности сте планирали? 
4. Какви са различните роли на ученици и учител в рози урок? 
5. Ако ученицте използват VEO как точно става това? 
6. Имат ли учениците предишен опит с VEO? 
7. Имат ли учениците предишни знания (не свързани с VEO) за това как да изпълняват 

дейностите, които сте планирали (например, ако това е урок, в който учениците ще 
работят в група за да се оценяват един друг, знаят ли предварително как да правят това 
оценяване?) 

8. Ако използвате VEO за записване/оценяване на учениците, запознати ли са те с този 
начин на работа? 

9. Има ли специален фокус на оценяването? 
10. Използвате ли специален набор от тагове? Съставен ли е набора тагове според 

формалната рамка за оценяване? 
11. Планирано ли е оценяване на учител/оценяване между колеги/самооценяване? 
12. Това самостоятелен урок ли е или той е част от поредица уроци? 
13. Как е включена обратната връзка в урока? 
14. Бихте ли планирали урока преди да имате достъп до приложението VEO?  
15. Как VEO се отрази на начина, по който планирахте този урок? 
16. Какви са пречките или рисковете в този урок? 
17. Обмислихте ли резервен план, в случай, че възникнат проблеми? 

 

  



 

  
 
Видео дневник/точки за самонаблюдение 

Използвайте някои от точките в този списък за да определите отправна точка с цел 
самонаблюдение на вашето преподаване и наблюдение на прилагането на VEO за 
наблюдаване и оценяване на ученето на учениците. 

 

Обсъждане след урока 

1. Какви неща забелязахте в този урок? Какво ви впечатли най-силно? 
2. Мина ли урокът според очакванията ви? 
3. Какви бяха планираните цели на преподаването за този урок?  
4. Доколко изпълнихте целите на урока? 
5. Как планирахте да използвате VEO с учениците? 
6. Какви дейности бяхте планирали? 
7. Какви бяха различните роли на учениците и учителя в този урок? 
8. Учениците използваха ли VEO и как точно стана това? 
9. Имаха ли учениците предишен опит с VEO? 
10. Имаха ли учениците предишни знания (не свързани с VEO) за това как да изпълняват 

дейностите, които сте планирали (например, ако това е урок, в който учениците ще 
работят в група за да се оценяват един друг, знаеха ли предварително как да правят 
това оценяване?) 

11. Използвахте ли VEO за записване/оценяване на учениците и бяха ли запознати те с този 
начин на работа? 

12. Имаше ли специален фокус на оценяването? 
13. Използвахте ли специален набор от тагове? Съставихте ли е набора тагове според 

формалната рамка за оценяване? 
14. Планирано ли беше оценяване на учител/оценяване между колеги/самооценяване? 
15. Това самостоятелен урок ли беше или той беше част от поредица уроци? 
16. Как включихте обратната връзка в урока? 
17. Щяхте ли да планирате урока преди да имате достъп до VEO?  
18. Как се отрази VEO на начина, по който планирахте урока? 
19. Какви бяха рисковете или пречките, свързани с урока? 
20. Имахте ли резервен план в случай на проблеми? 
21. Как бихте променили този урок? 
22. Бихте ли използвали VEO отново в този урок? 
23. Предвиждате ли пречки в използването на VEO с ученици в бъдеще? 

 



 

Аудитория: Обучители и учители 

Място на 
провеждане:  

Обучителен 
модул 

Модул 5 
Приспособяване на приложението за специални 

цели 

Ръководство Обучители:  

 

Контекст на обучителната сесия 
Тази обучителна сесия следва предходната, при която учителите са работили върху самооценяването.  
Този модул е насочен към VEO координатора на организацията; останалите потребители нямат нужда от познания на 
това ниво, но ако проявяват интерес, могат да се включат след одобрение от координатора. 
 

Това ръководство цели да подпомогне обучителите да представят модула по най-ефективния начин. 
 

 

Предпоставки: 
Преди уъркшопа всички участници трябва да бъдат регистрирани и да имат детайли за вписване, за да могат да 
използват приложението VEO по време на уъркшопа. Това се осъществява чрез комуникация с VEO провайдъра. 
Уверете се, че участниците имат: 

- Активирани потребителски профили с АДМИНИСТРАТОРСКИ ПРАВА!!! (или поне някои от участниците имат 
такива права) 

- IPad-и (поне по един на двама души) 
- Разпечатани материали  
 

 

Цели на уъркшопа:  
 Да се разберат по-сложните функции 
 Да се идентифицира спецификата на областта и настройките 
 Да се създадат набори от тагове  

 

Ключови умения:  
До края на уъркшопа участниците ще могат: 
 Да адаптират приложението VEO за своите специфични цели 
 Да приспособяват наборите от тагове според собствените си нужди 
 Да тестват новите набори от тагове  

 

Обучителна сесия стъпка по стъпка 
Стъпка 1: Оценяване на работата с приложението – установяване на изходно ниво 

• Обучителят пита дали до този момент потребителите са смятали, че наборите от тагове са били подходящи за 
техните цели и събира устна обратна връзка, която е преход към следващия етап. 

 

Стъпка 2: Опресняване на идеята за наборите от тагове 
• Участниците са по канени да отворят приложението и да изберат оригиналните тагове за образование от 

падащото меню. Те също получават и принтиран лист с оригиналния набор от тагове.  



 
Оригинален набор тагове за Образование 

• Обучителят и участниците разглеждат бързо основните групи тагове, за да се уверят, че участниците схващат 
значението на таговете.  

• Участниците са разделени по двойки (или малки групи) според предметите, по които преподават, или ако 
желаят да се фокусират върху други образователни аспекти, според подбрания фокус.  

• Участниците имат оригиналния набор от тагове за образование като основен документ и сега получават 
формата за изработване на таг сетове. Този документ обяснява как новия набор тагове се разработва. 
Обучителят преминава през документите като подчертава: 

o Избор на име на таговете, подтаговете и избор на икона  
o Информация преди записа 
o Информация след записа 

 
Форма за изработване на набор от тагове 

• Обсъждане – Преди да се премине към създаване на лични набори от тагове, участниците набелязват 
приоритети и споделят идеите си с останалата част на групата в обща дискусия. 

 

Стъпка 3: Създаване на нови набори от тагове 
Стъпка 3 е подготвителен етап за Стъпка 4 на хартия. Тя може да бъде прескочена ако участниците са 
достатъчно уверени. 

• Участниците получават празна форма за създаване на набор от тагове на хартия и я попълват с тагове според 
собствените си приоритети (тема, фокус на наблюдение или др.). 

 



Форма за набор тагове 

• Когато са готови, групите представят резултатите си на флипчарт или бяла дъска и обсъждат с групата. 
Обучителят може да започне да използва разработените вече набори от тагове като се фокусира върху 
преподаването на езици. 

 

 
VEO набор тагове за преподаване на езици 

Стъпка 4: Прилагане на новия набор тагове 
• Набори от тагове могат да се създават от всеки, който има администраторски профил в организацията и да 

бъдат избирани от всеки, когато потребителите стартират нов запис с VEO.  
• Участниците гледат видеото: VEO – Създаване на собствени набори от тагове преди да започнат да съставят 

свои набори. 

 
VEO – Видео: Създаване на собствени набори от тагове 

• Участниците са поканени да влязат в портала VEO (https://portal.veo-group.com) и да използват формата за 
създаване на нови набори от тагове. Първо те ще изгледат обяснителното видео в портала и след това ще 
създадат нов набор от тагове според подготвителната работа. 

• В момента наборите от тагове не могат да бъдат изтривани, те само могат да бъдат задавани като публикувани 
или непубликувани в системата. Необходимо и добро наименуване на наборите от тагове, за да могат да бъдат 
разпознавани всички модифицирани такива. 

 

Стъпка 5: Тестване на новите набори тагове 
• На участниците ще се даде задача да използват новите набори тагове в реални наблюдения в седмицата след 

обучителната сесия и индивидуално да нагласят наборите от тагове, ако е необходимо. За наблюденията ще се 
докладва на следващото обучение, което покрива Модул 6. 

Самостоятелна работа след уъркшопа 
Както подробно е описано в Стъпка 5, участниците ще запишат наблюдение използвайки новия набор от тагове и ще 
ги променят, ако се налага. Те ще докладват за опита си в началото на обучителната сесия по Модул 6. 

Моля, не забравяйте да използвате формуляра за оценка на уъркшопа, който е еднакъв за всички модули. Събирайте 
формулярите от участниците всеки път и ги носете обратно за следващата сесия. 



Леви Тагове Подтагове Подтагове Десни тагове

Горе Горе
Говори учител Описване/обясняване Инд. Слушане/наблюдаване Индивидуални
Цвят Демонстриране Инд. Писане Цвят
Червено Обратна връзка Инд. Говорене Синьо

Общуване/сработване Инд. Представяне
Връзки/преходи Инд. Практическа работа
Знания по предмета Инд. Поведение

Горе в средата Горе в средата
Въпроси Отворени въпроси Гр, Слушане/наблюдаване Група
Цвят Затворени въпроси Гр. Писане Цвят
Червено Извличане на отговори Име на набора от тагове: Гр. Говорене Синьо

Гр. Представяне
Гр. Практическа работа
Гр. Поведение

Долу в средата Описание на набора от тагове: Долу в средата
Управление Поведение Кл, Слушане/наблюдаване Клас
Цвят Наблюдение Кл. Писане Цвят
Червено Разделяне Кл. Говорене Синьо

Организация Кл. Представяне
Използване на ресурсите Кл. Практическа работа
Позициониране Кл. Поведение

Долу Долу
Оценяване Оценяване на учителя Бързи тагове
Цвят Самооценяване Цвят 
Червено Оценяване на колега Синьо

фокус бутон 1 фокус бутон 2 фокус бутон 3 фокус бутон 4
учител аз група клас

© VEO 2015

VEO Набор от Тагове

Оригинален набор от тагове за образование

Оригинален прототип на VEO тагове за наблюдение на преподаване и учене

ангажираност
плъзгащ бутон
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Possession—Tapping on these 

keeps a record of the time while 

each one is highlighted. It draws a 

pie-chart at the end which shows 

the % time for each button. You 

can have up to 5. 

Engagement—Sliding this to the left and right tracks the percentage 

“engagement” over time, creating a line graph at the end of the session show-

ing peaks and troughs of activity. You can change the name of this if other 

characteristics are being tracked. We have seen schools and teachers use 

terms like “focus”, “safety”, “effort”, “pace” and “independence” . 

A Tag-Set is a collection of 

Tags and Sub-tags. 

You can have up to 8 Tags 

and we recommend 4-6 sub 

tags in each (although you 

can have more if you 

choose). 

Tags created without Sub-

tags simply timestamp the 

video with the name of the 

Tag. 

Sub-tags allow you to press 

“+”, “?” or “-” and timestamp 

the video with this infor-

mation too! 

Tag-Sets can be created by anyone who has an Administrator account in your organisation and 

selected when you start a new VEO recording. 

This template helps you lay out your ideas first before you set them up via the online VEO Portal. 

You can create different tag-sets for any purpose, different subjects, more focus on learning ra-

ther than teaching, anything to suit what you look for in (or out of) the classroom! Some schools 

Tag name 

Sub-tag name 

Icon 

have even used it when inter-

viewing for new teachers, tag-

ging key messages candidates 

say during their interview so 

that they can quickly review key 

strengths after the event when 

comparing candidates. Other 

schools have used it to tag pupil 

activity during part of a lesson 

and then shown it back to the 

pupils as part of the formative 

feedback process. 



POST—RECORD INFORMATION 

TITLE: 
  

  

  

  

  

PRE—RECORD INFORMATION 

TITLE: 
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Учители Приложение VEO 
Форма за набор от тагове 

 

 

Ученици 
ЛЯВО1 

• Критерии + ? -  
• Критерии + ? - 

 
ЛЯВО2 

• Критерии + ? -  
• Критерии + ? - 

 
ЛЯВО3 

• Критерии + ? -  
• Критерии + ? - 

 
ЛЯВО4 

• Критерии + ? -  
• Критерии + ? - 

 

ДЯСНО1 
• Критерии + ? -  
• Критерии + ? - 

   
ДЯСНО2 

• Критерии + ? -  
• Критерии + ? - 

   
ДЯСНО3 

• Критерии + ? -  
• Критерии + ? - 

 
Бързи тагове 

• Всичко друго, 
което бихте 
искали да 
подчертаете 

ФОКУС 
1 2 3 4 5 

 - - - - - - - - - - АНГАЖИРАНОСТ - - - - - - - - - -  (слайд бутон) 

  
 



Left Tags Subtags VEO ръководство: Попълнете в жълтите клетки имената на таговете и запълнете с цвят клетките за цвета. Редактирайте заглавието на набора от тагове. Подтагове Десни тагове
1) Попълнене в "Тагове". Оставете празно за нещата, които не желаете да се появяват.

Top 2) Попълнете подтаговете.  Оставете празно за нещата, които не желаете да се появяват. Горе
Teacher L1 On-task 3) Всеки таг без въведени подтагове ще функционира като обикновен бутон за тагване. по време на задача Ученик L1
Colour Off-task 4) Попълнете имената на фокус бутоните. Оставете празно за нещата, които не желаете да се появяват. без задача Цвят

5) Попълнете име на слайд бутона. Ако оставите това поле празно, слайд бутонът няма да се появи.
6) Променете цветовете на клетките за всеки таг като използвате команда "Fill".  Ако не промените нищо 
ще се появят първоначално зададените цветове. VEO препоръчва да сте последователни в избора на цветове за всяка секция.
7) VEO ще избере подходящи икони за вашите тагове.

Top-Middle Top-Middle
Teacher initiation Open Questions Смяна на темата Ученик взема думата
Colour Closed Questions Въпроси Цвят

Rapport Заглавие на набора от тагове:
Explaining

Bottom-Middle Описание на набора от тагове Долу в средата
Teacher Feedback Implicit Тишина Проблем
Colour Explicit Нарушена комуникация Цвят

Липса на знания
Нежелание за участие

Bottom Долу
Teacher Focus Form
Colour Meaning Цвят

Management
Materials

Фокус бутон 1 Фокус бутон 2 Фокус бутон 3 Фокус бутон 4 Фокус бутон 5
Монолог на учителя Целия клас Индивидуален ученик Работа по двойки Групова работа

© VEO 2015
Ангажираност

Име на слайд бутона

Преподаване на езици

VEO Създаване на набор от тагове
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МОДУЛ 5 
 

Модул Цели на уъркшопа Дейности Ресурси 

Приспособяване на 
приложението за 
специфични цели 

• Да се разберат по-сложните 
функции 

• Да се идентифицира 
спецификата на вашата област 
и настройки 

• Да се създадат набори от тагове  
 
 

• Учителите ще се научат как: 
• Да адаптират употребата на 

VEO за специфичните си 
нужди 

• Как да приспособяват 
наборите от тагове според 
собствените си нужди 

• Да тестват новите набори от 
тагове  

Програма на сесиите – партньорите посрещат училищата, въвеждат целите на 
уъркшопа и обясняват как ще протече обучителната сесия. Този модул е 
предназначен за VEO координатора в организацията (останалите потребители 
нямат нужда от този вид знания, но ако имат интерес може да участват с 
одобрението на координатора.) 
 
Стъпка 1: Оценка на работата с приложението VEO – установяване на изходно 
ниво 
Обучителят пита дали до този момент участниците са смятали, че наборите от 
тагове са винаги приспособени спрямо нуждите им и събира обратна връзка в 
устна форма, което е преход към следващата стъпка. 
 
Стъпка 2: Опресняване на идеята на наборите от тагове 
Участниците са поканени да отворят приложението и да изберат оригиналния 
набор от тагове за образование от падащото меню. Те също получават и 
разпечатка с оригиналния набор от тагове за образование.  
Обучителят и участниците бързо разглеждат основните групи тагове и се 
уверяват, че всички разбират идеята на таговете.  
Участниците са разделени на групи според предметите, по които преподават или 
според специфичен фокус на наблюдение, ако са избрали такъв.  
Участниците имат оригиналния набор от тагове за образование като основен 
документ и сега получават Формата за създаване на набор от тагове. Този 
документ обяснява как се създават нови набори от тагове. Обучителят ще 
набележи основните моменти: 

• Избор на име на таговете и подтаговете, избор на икона  
• Информация преди записа 
• Информация след записа 

Обсъждане – преди да се премине към създаване на собствени набори от тагове, 
участниците набелязват приоритетите си и споделят идеите си с групата – обща 
дискусия. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оригинален набор от тагове за 
образование 
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Стъпка 3: Създаване на нов набор от тагове 
Стъпка 3 подготвителна за Стъпка 4 в хартиен вариант. Тя може да бъде 
пропусната, ако участниците се чувстват достатъчно уверени. 
Участниците получават празна Форма за набор от тагове  
И я попълват с тагове, които смятат за подходящи спрямо техните приоритети 
(тема, фокус на наблюдението и други). 
Когато са готови, групите ще представят резултатите си на флип чарт или бяла 
дъска и ще обсъдят с групата. Обучителят може да започне да използва вече 
създадените тагове, фокусирани върху преподаване на езици.  
 
Стъпка 4: Прилагане на новия набор от тагове 
Наборите от тагове могат да бъдат създадени от всеки, който има 
администраторски профил в организацията и да бъдат избирани, когато 
потребител започне нов запис с VEO.  
Участниците са поканени да се впишат в портала VEO (https://portal.veo-
group.com) и да използват формата, за да създадат нов набор от тагове. Първо те 
трябва да видят видео, което обяснява как се създават собствени тагове в 
портала и след това да създадат нов набор от тагове според подготвителната 
работа. 
За момента наборите от тагове не могат да бъдат изтривани. Те могат само да 
бъдат зададени като публикувани или непубликувани в системата. Необходимо е 
добро наименуване, за да може да се идентифицират и модифицират наборите от 
тагове. 
 
Стъпка 5: Тестване на новия набор от тагове 
На участниците ще бъде поставена задача да използват новите набори от тагове 
за реални наблюдения като самостоятелна задача в седмицата след обучителната 
сесия както и индивидуално да променят таговете, ако е необходимо. За 
наблюденията ще бъде докладвано на следващата обучителна сесия по Модул 6 

Форма за създаване на набор 
от тагове  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма за набор от тагове  
 
 
 
VEO набор от тагове за 
преподаване на езици 
 
 
 
Видео: VEO – Създаване на 
собствени набори от тагове 
 

 

https://portal.veo-group.com/
https://portal.veo-group.com/


 

Аудитория: Учители и обучители 

Място:  

Обучителен 
модул 

Модул 6 
Използване на приложението за 
оценяване 

Ръководство Обучител:  

 
Контекст на обучителната сесия 
Тази сесия следва предходната, където учителите са работили върху приспособяването на приложението за 
специфични цели. 
  
Този модул е предназначен за всеки, който провежда някаква форма на оценяване: Ментор – Учител, Учител 
– Ученик, Оценяване между колеги. Необходимо е присъствието на VEO координатор в организацията. 
 
Това ръководство цели да подпомогне обучителите да проведат обучителната сесия по най-ефективния 
начин. 

 
 
Предпоставки: 
Преди уъркшопа всички участници трябва да бъдат регистрирани и да имат детайли за вписване, за да могат 
да използват приложението по време на обучението. Това се извършва чрез връзка с VEO провайдъра. 
Уверете се, че участниците имат: 

- Активиран потребителски профил и поне един профил с административни права!!! 
- iPad-и (поне по един на двама участници) 
- разпечатки 
 

 
Цели на уъркшопа:  
 идентифициране на приоритетите за оценяване 
 използване на формално и неформално оценяване 
 събиране на доказателства и статистика 
 правене на заключение според доказателствата  

 
Ключови компетенции:  
 До края на уъркшопа участниците ще могат: 
 да определят критериите за оценяване  
 да използват наборите от тагове за да оценяват тези критерии 
 да анализират таговете като доказателство за оценяване 

 
Обучителната сесия стъпка по стъпка 
 
Стъпка 0: Преглед на използването на лични набори от тагове и наученото от това 
Обучителят изброява наученото и се пог=зовава на него, когато стане дума за разработването на нови набори 
от тагове за оценяване. Участниците споделят своя опит след модул 5. 

• Определяне на целите на наблюдението 
• Определяне на наборите от тагове 



• Тестване на новите набори от тагове и коригирането им, ако е необходимо 
 
 

Стъпка 1 : определяне на критериите за оценяване 
• За целите на този модул ще започнем с оценяване на представнето на учителите според стандартите 

за учители, но същия подход може да се ползва и за оценяване на учениците според фокуса на 
групата участници. В различните страни обучителният контекст ще се различава и обучителите трябва 
да се запзнаят и да ползват местните стандарти за качеството на учителската работа. 

• Работейки по двойки, участниците трябва да използват задачата Диамант 9, за да подредят 
твърденията на флаш картите и да класифицират по важност. Това ще бъде трудно и ще провокира 
дискусии. Може да бъде полезно да се подберат най-важните 6 карти, с които да работят до края на 
обучителния модул. Обучителите трябва да се запознаят със задачата Диамант 9, в случай, че не са я 
правили преди. 

 

 
Флаш карти – Учителски стандарти Диамант 9 

 

  
Примерна структура Диамант 9 

• Щом се постигне съгласие по критериите на оценяване, на участниците ще бъде даден оригиналния 
набор от тагове за образование с подробно описани тагове и подтагове. Участниците ще опитат да 
разучат дали този набор от тагове осигурява достатъчно доказателства за да се оценят набелязаните 
критерии. Ако участниците преценят, че таговете покриват всички критерии достатъчно добре, тогава 



задачата приключва. Ако това не е така, те могат да добавят нови тагове на листа с оригиналния набор 
от тагове за образование. 

 
Оригинален набор от тагове за образование 

 
 
Стъпка 2 : Оценяване на работата с приложението VEO – определяне на изходно ниво за разработване 
на оценяване 
 

• Гледайте видеото:  VEO – конструктивна обратна връзка и оценяване на учениците и обсъдете 
начините, по които тази научна дейност допринася към оценяването. 

 
Конструктивна обратна връзка и оценяване на ученици - видео 

 
• Обучителите събират информация по един пример на наблюдение на оценъчна практика от 

участниците – контекст, цел, видове оценяване. Обучителят записва информацията в таблица на 
таблото. Различният опит на участниците ще се използва като база за дейностите в стъпка 3. 
 

Стъпка 3: Въвеждане на новите набори от тагове 
• Набори от тагове могат да бъдат създавани от всеки, който има административен акаунт в 

организацията и могат да бъдат избирани, когато потребител стартира нов видео запис с VEO. Тази 
дейност е опреснителна и се базира на модул 5 – бърз преглед за онези, които не са присъствали 
обучителната сесия по модул 5. 

• Участниците са поканени да свлязат в портала VEO (https://portal.veo-group.com) и да използват 
формата за създаване на нов набор от тагове. Първо те гледат видео, което обяснява как да създадем 
собствен набор от тагове в портала VEO и след това създават нов набор от тагове според извършената 
подготвителна работа. 



 
VEO видео – създаване на собствен набор от тагове 

 
Форма за създаване на набори от тагове 

• Обучителите трябва да изтъкнат полезността на бързите тагове за отбелязване на моменти, които не 
са упоменати другаде. 

 
Стъпка 4: Тестване на новите набори от тагове за специфична задача  

• Участниците ще работят по двойки, за да запишат видео, използвайки подходящ набор от тагове за 
оценка. Тази дейност не би трябвало да отнеме повече от 10 минути тъй като целта и е само да тества 
дали разработеният набор от тагове е подходящ или има нужда от подобрение.  

 
Стъпка 5: Анализ на таговете като доказателство за оценяване  

• Участниците ще прегледат записите с тагове и ще проведат оценяване, за което са изготвили набор от 
тагове. Те ще набележат начини, по които новият набор от тагове може да осигури доказателства и 
статистически данни, които могат да са полезни при оценяването.  

• Обсъждане: Работните двойки накратко представят таговете и обясняват как този набор може да 
подпомогне техния процес на оценяване и да им помогне да съставят преценка, или, ако задачата ги 
затруднява, да обяснят защо и да поискат обратна връзка от колеги или обучители. Работните двойки 
или обучителите ще запишат ключовите моменти на таблото.  

 
Самостоятелна работа след уъркшопа 
На участниците ще бъде поставена задача да използват новите набори от тагове при реални наблюдения като 
домашна работа в седмицата след обучителната сесия и индивидуално да поправят таговете, ако е 
необходимо. 

 
Молв, не забравяйте да използвате формата за оценка на уъркшопа, която е еднаква за всички модули. 

Събирайте формите от участниците всеки път и ги носете обратно на с;едващата сесия. 
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Модул 6 

 
 

Модул Цели на уъркшопа Дейности Ресурси 

Използване на 
приложението 
за оценяване 

 

• Идентифициране 
на приоритетите 
при оценяване 

• Използване на 
формално и 
неформално 
оценяване 

• Събиране на 
доказателства и 
статистика 

• Съставяне на 
преценка според 
доказателствата 
 

• Учителите ще 
научат как да: 
• Определят 

критериите 
на оценяване  

• Използват 
наборите от 
тагове, за да 

Програма на обучителните сесии – партньорите посрещат 
училищата, представят целите на уъркшопа и как ще 
протече обучението. Този модул е предназначен за всеки, 
който провежда каквато и да е форма на оценяване: 
ментор-Учител, Учител-Ученик, Оценяване между колеги 

Въвеждаща задача – прегледайте употребата на 
адаптираните набори от тагове и наученото от тях. 
Обучителите ги изброяват и се позовават на тях, когато 
става въпрос за разработване на нови набори от тагове за 
оценяване. 

Етап 1: Определяне на критериите за оценяване 

За целите на този модул ще започнем с оценяване на 
представянето на учителите според стандартите за 
учители. Същият подход може да бъде разработен за 
оценяване на ученици според фокуса на групата участници. 

 

Работейки по двойки, участниците трябва да използват 
задачата Диамант 9 и да подредят твърденията от флаш 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диамант 9  Флаш карти 
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оценяват тези 
критерии 

• Анализират 
таговете като 
доказателств
о за 
оценяване  

картите и подредят по важност.  Това ще бъде трудна 
задача, провокираща много дискусии. Би било полезно да се 
поиска участниците да работят със своите топ 6 най-важни 
твърдения, с които да работят през останалата част на 
обучителния модул.   

Щом бъде постигнато споразумение за критериите на 
оценяване, на участниците се дава оригиналния набор от 
тагове за образование, с подробно описание на всички 
тагове и подтагове. Участниците ще разучат дали този 
набор от тагове осигурява достатъчно доказателства за 
оценка на идентифицираните критерии. Ако участниците 
почустват, че таговете покриват всички критерии 
изчерпателно, тогава задачата приключва. Ако не, те могат 
да зададат допълнителни тагове върху лист с формата за 
оригинални тагове за образование. 

Етап 2: Оценка на работата с приложението VEO – 
определяне на изходно ниво за разработване на 
оценяването 

Гледайте видеото:  VEO - Конструктивна обратна връзка и 
оценяване на учениците и обсъдете начина, по който тази 
научна дейност допринася към оценяването. 
 
Обучителят събира информация по един пример за 
наблюдение на практика на оценяване от учстниците – 
контекст, цел, видове оценяване. Обучителят ще запише 

Оригинален набор от тагове за 
образование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видео:  VEO – Конструктивна 
обратна връзка и оценяване на 
учениците 
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инормацията в таблица на таблото. Различният опит на 
участниците ще се използва като основа за дейностите в 
етап 3. 

Етап 3: Въвеждане на нов набор от тагове 

Наборите от тагове могат да бъдат създадени от всеки, 
който има администраторски акаунт в организацията и да 
бъдат избирани, когато потребителите започват нов запис. 
Това е опресняваща дейност по модул 5. 

Участниците са поканени да влязат във VEO портала 
(https://portal.veo-group.com) и да използват модела, за да 
създадат нов набор от тагове. Първо те ще гледат видеото, 
което бяснява как да създадат собствен набор от тагове във 
VEO портала и след това ще създадат нов набор след 
подготвителната работа. 

Обучителят трябва да посочи полезността на бързите 
тагове, за маркиране на аспекти, които не са упоменати в 
други раздели. 

Етап 4: Тестване на новия набор от тагове за 
специфично оценяване 

Участниците ще работят по двойки, за да запишат видео 
използвайки новия набор от тагове за оценяване. Тази 
дейност не би трябвало да отнеме повече от 5 минути, тъй 
като се предполага, че само ще тества дали разработения 

 
 
Видео: VEO – Създаване на 
собствени набори от тагове 
 
Форма за набор от тагове 
 
 

https://portal.veo-group.com/
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набор от тагове за оценяване е подходящ или има нужда от 
подобрения.  

Етап 5: Анализиране на таговете като доказателство за 
оценяване 

Участниците ще разгледат записите с тагове и ще проведат 
оценяване със създадения от тях набор тагове. Те ще 
идентифицират начини, по които новия набор тагове може 
да осгурява доказателства и статистика, които да бъдат 
полезни при оценяването.  

Обсъждане: Работните двойки накратко обясняват как се 
използва създадения набор тагове за подпомагане на 
процеса за оценяване и формиране на преценка или, ако 
тази задача ги затруднява, те могат да обяснят защо и да 
поискат обратна връзка от колеги или обучител. 

Етап 6: Тестване на новия набор тагове за оценяване 

На участниците ще бъде дадена задачата да използват 
наборите от тагове за реални наблюдения като домашна 
работа за седмицата след обучителната сесия и 
самостоятелно да нагласят наборите от тагове, ако е 
необходимо.  

 



                                                                                                                                                   
УЧИТЕЛИ VEO APP 

ШАБЛОН ЗА НАБОР ОТ ТАГОВЕ 
 

 

УЧЕНИЦИ 
L1 

• Критерий + ? -  
• Критерий + ? - 

 
L2 

• Критерий + ? -  
• Критерий + ? - 

 
L3 

• Критерий + ? -  
• Критерий + ? - 

 
L4 

• Критерий + ? -  
• Критерий + ? - 

 

R1 
• Критерий + ? -  
• Критерий + ? - 

   
R1 

• Критерий + ? -  
• Критерий + ? - 

   
R3 

• Критерий + ? -  
• Критерий + ? - 

 
Бърз таг 

• Всичко друго, което 
искате да маркирате 
като важно  

ФОКУС 

1 2 3 4 5 

 - - - - - - - - - - АНГАЖИМЕНТ - - - - - - - - - -  (плъзгачът може да показва всичко, което е включено в този ред) 

  

 



 

Поставят високи 
изисквания, които 

вдъхновяват, мотивират и 
предизвикват учениците 

Спомагат за добрия 
напредък и резултати на 

учениците

Демонстрират добри 
познания по предмета и 

учебната програма

Планират и преподават 
добре структурирани уроци



 

Адаптират преподаването, 
за да отговорят на силните 
страни и нуждите на всички 

ученици

Използват оценяването по 
точен и продуктивен начин

Управляват поведението 
ефективно, за да 

подсигурят добра и 
безопасна среда за учене

Изпълняват широк 
обхват от 

професионални 
задължения



 

Постоянно демонстрират високи 
стандарти за лично и професионално 

отношение

Поддържат общественото 
доверие в професията и 

поддържат високи 
стандарти на етика и 

поведение

Третират учениците 
достойно

Съблюдават подходящи 
граници за 

професионалната 
позиция на учителя



 

Съобразяват се с 
необходимостта да 
опазват здравето и 

живота на учениците 

Поддържат висок 
стандарт за собстената 

си точност и 
ангажираност 

Действат според рамката на 
професионалните си 

задължения и отговорности 
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