
“GAMIFICATION” and 
“GAME BASED LEARNING”

Що е „игровизация“ и що е „обучение, базирано на 
игра“? 
И имат ли те почва в нашата класна стая?!



ИГРОВИЗАЦИЯ 

▪ Използване на елементи от дизайна на компютърните игри и/или 
самите компютърни игри в неигрови контекст (пр.: за обучение)



Класиране



https://yukaichou.com/

https://www.kickstarter.com/projects/yudashkai/octalys
is-prime-the-gamified-learning-journey

History

https://yukaichou.com/
https://www.kickstarter.com/projects/yudashkai/octalysis-prime-the-gamified-learning-journey


ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИГРА

▪ вид игра, която води до постигане на очакваните
резултати в обучението

(т. нар.: «игрови“ подход в обучението)

▪ https://www.fluentu.com/blog/educator-english/esl-vocabulary-
games/

▪ https://busyteacher.org/16508-speaking-6-fabulous-games-teach-
students.html

https://www.fluentu.com/blog/educator-english/esl-vocabulary-games/
https://busyteacher.org/16508-speaking-6-fabulous-games-teach-students.html


„Игровизацията“ на класната стая би 
довела учениците до това:

▪ да бъдат по-мотивирани;

▪ да усетят „предизвикателството“;

▪ да бъдат креативни;

▪ да станат по-социални

▪ да умеят да губят („Win or Fail”)

▪ ............

▪ ............



ПОЛЗИ 

за ТИХИТЕ УЧЕНИЦИ

▪ често правят по-задълбочен анализ (на ситуацията в 
класната стая, на образователната задача, на учебния
материал и т.н.) 

▪ неохотно говорят в час

чрез «игровизацията»
 Те се чувстват по-овластени зад клавиатурата.
 Анонимността ги кара да се чувстват по-спокойни, защитени, уверени...
 Това е техният момент за изява.



ПОЛЗИ 

за ЕКСПРЕСИВНИТЕ УЧЕНИЦИ

(Outgoing students)

▪ Каквото им е в главата – това казват.

▪ Бързат да отговорят (понякога отговорът е грешен).

▪ Търсят изява на всяка цена. 

чрез «игровизацията»
 Налага им се да отделят повече време,
за да изработят своите отговори правилно.
 Те правят пауза и размишляват, 
преди да отговорят/пишат/играят/рисуват.



ПОЛЗИ 

за УЧЕНИЦИ СЪС СОП И/ИЛИ В НЕРАВНОСТОЙНО 
ПОЛОЖЕНИЕ

▪ ТЕ ТРУДНО СЕ АДАПТИРАТ В МАСОВОТО УЧИЛИЩЕ

▪ ПРЕЧАТ ИЛИ СЕ ЗАТВАРЯТ В СЕБЕ СИ 

▪ ТРУДНО СЕ ПОСТИГАТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

чрез «игровизацията»

 ЧУВСТВАТ СЕ В «СВОИ ВОДИ»

 ПО-ЛЕСНО СЕ ПРИОБЩАВАТ

 ПОЛУЧАВАТ ПРИЗНАНИЕ ОТ СЪУЧЕНИЦИТЕ СИ 

 ПОСТИГАТ СЕ РЕЗУЛТАТИ 



ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИГРОВИЗАЦИЯ:

▪ Образователни on-line игри

▪ “Classcraft” 

 “Mine craft”       

 “Scratch” и много други

https://www.cambridgeenglish.org/learning-
english/games-social/monkey-
puzzles/https://www.

eslgamesplus.com/

https://www.gamestolearnenglish.com/

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/monkey-puzzles/https:/www
https://www.eslgamesplus.com/
https://www.eslgamesplus.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/


ХМ! МИНУСИ

За „игровизирането“ на класната стая са необходими:

 ВРЕМЕ

 УМЕНИЯ

 МОТИВАЦИЯ

 УСЛОВИЯ 

 СВОБОДА 

 ДИСЦИПЛИНА 

 ..........................



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ДИЯНА ПАНОВА

ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ –
ВАРНА 

ПРОЕКТ „УТРЕ“ 
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