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Дигитални учебни ресурси – създаване и 
използване 

Резюме: В статията е разгледана система за създаване на дигитални учебни 

ресурси. Споделя се широко използвана методика, в основата на която се 

поставя ученикът като двигател на този процес. Представени са няколко 

възможности за използването на учебни ресурси в различни видове уроци. На 

базата на анализи и дългогодишен опит се представят наложили се в 

практиката изводи. 

 

Изложение    

Днес обществото е на такъв етап на развитие, че за отделния индивид 

не е достатъчно да е сред човешкото общество, а трябва да общува и в 

социалните виртуални мрежи. Това рефлектира  върху методите на 

традиционното образование. Но подготвени ли са учителите за тази динамика 

на днешното време. Как да стане това? И толкова трудно ли е? 

 Както споделят учениците в най-популярната социална мрежа „Щом 

нещо го няма във Facebook, значи то не съществува“. Така ли е? Е,за някои - 

не, но за поколението от 5- до 30- годишните е така. 

Това важи за учителите, това важи и за учебния материал. 

Независимо, че България е една от първите страни с разработки на 

уроци чрез използване на компютър, то в момента изоставаме значително. 

Причините са много. От незадоволителното финансиране през ниската 

заинтересованост на управляващите до незадоволителната подготовка и 

мотивация на учителите. Като трябва да си зададем и въпроса: Липсата на 

целеви средства и квалификация за създаване на дигитални учебни ресурси 

единствената причина ли е за неизползването на дигитални учебни ресурси? 

Има ли система, която да мотивира и стимулира учителите да разработват и 

работят с готови дигитални учебни ресурси. 

Днешните ученици са „залети“ с информация (90% ненужна за тях в 

този момент) и вече не е важно ние да им предоставим още, а да ги научим да 

я търсят, селектират, анализират и обобщават. Динамиката на преподаване 

също е важна. Те не очакват цял час да се въртят около дълбаене на даден 

проблем. Използване на новите технологии е задължително. Нека споменем, че 

най-добрите резултати на ДЗИ по БЕЛ са там, където учениците, са имали над 

30 онлайн теста. А това не го прави МОН и някакви наредби или закони, а 

всеки учител. 

При проведена анкета в няколко софийски училища учениците 

заявяват, че най-важният момент за по-качествен учебен процес е „нов тип 

учител“, но това не е равносилно на млад учител, а те го описват като учител, 

който е с висока степен на знания и умения, с голям набор от различни начини 

на представяне на материала, да владее динамиката на работа с голям обем 

информация, да говори на езика, на който говорят учениците, да комуникира с 
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всички съвременни методи, възлага разнообразни домашни задания с по-голям 

обем и по индивидуални интереси, обективен в оценяването, никога не крие 

защо на един е поставил една оценка, а друг за същото - друга, сериозно се 

дразнят, когато има несправедливост при наказания. 

С други думи,принципно сме на прав път, но изоставане има в 

комуникацията учител-ученик, разнообразяване на методиките и подходите 

при преподаване. Не се използва достатъчно цялата палитра на новите 

технологии. 

Най-популярната система за разработването на дигитални учебни 

ресурси е ... 

 

Методология за разработване на електронно учебно съдържание 

 За да е наистина пълноценен урокът чрез използване на новите 

технологии, е необходимо перфектно разработено учебно съдържание. Ето 

един пример още от зората на разработване: дялът „прогресии“ е недотам 

атрактивен за преподаване с използване на компютърна разработка, но екип на 

Благоевградския университет го осъществява и анализира резултата – 

изводите са, че успеваемостта е два пъти по-голяма. Още с първите 

компютърно базирани уроци в САЩ възниква и организация за създаването 

им. Трудността произтича от това, че примерно за урок по история е 

необходим не само историк, а и програмист. Именно това се приема, както в 

другите страни, така и в България, за методологията при създаване на 

електронно учебно съдържание: група от специалисти разработват учебното 

съдържание, а друга - го реализира.  Недостатък е, че хората, които 

разработват урока, нямат представа за всички възможности на този нов начин 

за представяне на информацията, а тези, които разработват частта по 

информатика, не разбират материала по съответния предмет. 

Проучената литература и натрупаният опит показват, че 

дидактическата обработка на учебния материал за обучаване с компютри е 

съдържал дълго време два основни момента: 

- разработка на сценарий за ДОС /ДОИ/; 

- записване на разработения сценарий на програмен език. 

 Преди известно време при разработване на дял от стереометрията 

„Сечение на многостен с равнина” разнообразихме този модел и добавихме по-

пълно сътрудничество на всеки етап между специалист-математик с 

програмист и нещо нечувано дотогава - с ученици. Креативността на 

учениците, новото виждане на реализиране на урочната единица, както и 

участието им в етапа на тестване и корекции се оказа изключително полезно и 

подобри ефективността на урока. Това не бе трудно, защото учителите по 

математика имат добра подготовка и по информатика. През 2005/06, 

разработвайки уроци по география и история, експериментирах с екипите 

изцяло новата методология и оттогава над 200 колектива по света потвърдиха, 

че тази методология е много добра и действена. Ето и самата нея: 
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Етапи при разработване на електронно учебно съдържание. 

1. Определяне на темата – извършва се от учител специалист (математик, 

географ, историк и т.н.) – темата трябва да е предразполагаща за 

използване на ИКТ. Не всеки урок става за представяне в електронен 

вид. Добре е преподавателят-специалист да има представа за 

възможностите на новите технологии. В работата на този етап добре 

трябва да се прецени има ли достатъчно дейности, които е възможно и 

целесъобразно да се предоставят за по-продължителна самостоятелна 

работа на учениците. Освен това, трябва да се реши има ли знания и 

умения, които могат да бъдат оценени, и ако има, дали е 

целесъобразно да се направи това в съответния урок. Ако се окаже, че 

има такива дейности, знания и умения, то тогава е добре да се 

пристъпи към разработването на урока, в който ще бъде разглеждана 

темата.Има случаи, когато не е целесъобразно използването на 

компютър в учебния процес като обучаващо средство. Такъв е 

например случаят, когато всички ученици са длъжни да актуализират 

или да усвоят определени знания и умения, и това те могат и трябва да 

направят почти с еднакъв темп. Друг случай, в който не бива да се 

използва компютърът, е когато много трудно могат да се разделят 

знанията и уменията на подходящи порции и да се реализира удобно 

разклонение, а учителят може с беседа да осъществи достатъчно 

ефективно обучение. Такива са и случаите, в които се правят 

обобщения при преговор чрез сравняването на много примери или се 

обясняват „тънки” в логическо отношение моменти. 

2. Определяне вида на урока – за нови знания, за упражнение и 

затвърждаване на знанията, за самостоятелна работа или за проверка и 

оценка на знанията. Всеки има свои особености, а и без да е ясна 

крайната цел, няма да има успех. 

3. Разработка на урока. Методическото разработването на урок за 

изнасянето му чрез компютър не е същото както при традиционното 

му преподаване. Много е важно да се отчетат особеностите при 

провеждане на урока и каква е целта на компютъра. Самоцелното 

използване на компютъра в някои случаи има и обратен ефект.  

4. Избор на учители и ученици, които ще реализират проекта. Екипът 

трябва да е силно мотивиран и със съответните компетентности. 

5. „Работа на маса“ за разясняване на темата на участниците. Един от 

най-важните етапи. Тук се разпределят задълженията и се дава 

възможност за истинска екипна работа. 

6. Избор на програмна среда за реализация на електронния урок. Екипът 

на програмистите запознават екипа с различните възможности на 

различни среди. Преценяват се и възможностите за уеб базиране. 

7. Фактическа разработка. Всеки работи по задачата си.  

8. Представя се методичната единица - първа версия. Изчистват се 

технически и фактологически грешки. 
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9. Тестване на урока – предлага се на 2-3 учители и 20-30 ученици. След 

корекции, ако се налагат такива, се тества в няколко класа. 

10. Последни корекции за по-добро възприемане/ дизайн. 

 

При създаване на електронни уроци е необходимо да се следват някои 

принципи, различни от традиционните.  

1. Съдържанието да е кратко и пълно. 

2. Всеки урок или дял трябва да има за цел не само точно изнасяне на 

съдържателната страна, а да бъде и във вид на филм със сюжет и 

развитие. Необходимо е изнасянето му да е съпроводено с много 

анимации, но без да се загубва съдържателната страна. 

3. Ясно обособени части на урочната единица и връзката и с целия 

материал. 

4. Логическа последователност. 

5. Да има посочени и осъществени връзки с други подобни уроци или 

практически опити. 

6. Задължително да оценява усвояемостта на материала. 

Програмата да не отегчава ученика с пасивно възприемане на 

информация чрез дълго четене на текстове, а да го заставя често да дава 

отговори след предварително учене и предоставяне на достатъчно време за 

мислене. 

Необходимостта от този принцип е обусловена от факта, че 

изискването ученикът сам да извърши нещо, събужда неговото активно 

участие, знанията му са по-трайни и по-дълбоки. Освен това своевременната 

оценка на дадения от него отговор го стимулира да положи повече усилия при 

възприемането на материала. 

Засилване контрола в обучението и на обучаващия елемент от 

контрола. Този принцип се реализира чрез осигуряване на условия за проверка 

дали съответните знания и умения по терминологията на Л.С.Виготски са на 

равнището на актуалното развитие на ученика или са от зоната на близкото му 

развитие. За тази цел след всеки въпрос е целесъобразно винаги да се 

предвиждат три изхода – верен, неверен отговор и когато ученикът не знае 

какво да прави. В първия случай се дава така нареченото положително 

„подкрепление” и на ученика се възлага нова задача. Понякога е 

целесъобразно, както и при обикновеното обучение да се провери някой 

междинен резултат. Във втория и третия случай отначало на ученика се 

предоставя възможност да продължи самостоятелно и отново да даде отговор 

или да поиска помощ. Този цикъл може да се повтори няколко пъти, като на 

определен етап може да се даде и по-сериозна помощ. Когато се наложи да се 

даде цяло решение на задачата, ученикът е длъжен да го усвои и да го запише 

във тетрадката си. В последния случай в елекронно базираните уроци е 

заложена нова, аналогична на решената от компютъра задача. Чрез нейното 

решаване от ученика, отново с контролиране и подпомагане от компютъра, се 

проверява доколко е усвоено това, което е било показано. Ако решаването на 

задачата се използва за проверка на знания и умения, то в сценарият на 
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програмата точно е посочено при каква помощ или каква грешка, каква оценка 

да се постави на ученика. Това позволява не само точно да се проверяват и 

оценяват знанията и уменията на всеки ученик, но и да се работи в негова зона 

на близко развитие с подходяща помощ, дадена опосредствено чрез 

компютъра, или да се прави извод за развитието на актуалното му развитие. 

По този начин компютърното обучение разкрива нови резерви в 

организацията и методиката на обучение за създаване на навици за 

самостоятелна работа у учениците. Заедно с това индивидуализирано и 

навреме се коригират евентурални грешки и пропуски – възможност, която и 

най-добрият учител, невъоръжен с компютри, в обикновената практика не 

може да реализира.  

 

Видове електронни уроци: 

1. За демонстрация на опит, онагледяване на процес /продължителност - 

10мин./ - дава възможности, които нямат алтернатива. Може да 

замени скъпо струваща техника или материали. Тестването на това 

какво е запомнено дава 95% усвояемост на материала. 

2. Урок за нови знания (15 – 20 мин.). Необходимо е и трябва да се знае, 

че не всеки урок дава добри резултати т.е. не всеки урок се възприема 

добре в електронен вариант. Например тестваният урок „Уравнения от 

по-висока степен” даде усвояемост на материала 29,8%, което е много 

ниско ниво. Докато един много труден урок по стереометрия – 

„Сечение на равнина с многостен”, степента на усвояемост е 81,3%. 

Смея да твърдя, че по традиционния начин на преподаване за един 

учебен час не може да се постигне такава висока степен.    

3. Урок за упражнение (20 - 30 мин). Отново трябва да е подбран 

подходящ урок, не всеки урок става. 

4. Контрол на усвоявания материал. Поради това, че 92% от учениците 

при анкетирането предпочитат този вариант на изпитване. Тема на 

друг анализ.  

5. Цял урок, включващ точките 2, 3 и 4 може да е с по-голяма 

продължителност. 

6. Урок за дистанционно обучение (без наличие на учителска помощ). 

7. Уроци за деца със специфични потребности (имаме опит и в такива, 

но това е по-специфична тема). 

Като извод от проучването, направено с анкета сред 2570 ученици и 92 

учители, работещи с интерактивни методи в часовете, се налага мнението, че 

най-предпочитани са уроците до 5-10 минути, демонстриращи материала и 

визуализирайки го по най-атрактивен и запомнящ се начин. 

Популярни сайтове с дигитални учебни ресурси znam.bg, dechica.com, 

aula.bg, teacher.bg, daskalo.com, obrazovanieto.bg, alison.com, cousera.org, 

ted.com, udacity.com, ocw.mit.edu, openculture.com, noexcuselist.com, 

oyc.yale.edu, khanacademy.org, zooniverse.org  и много други.  
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Както и някои тематични по отделни учебни дисциплини - slovo.bg, 

liternet.bg, kaiowas.biz/math, asita.hit.bg, geocities.com, chem.hit.bg, 

terranatura.hit.bg, sinia-planeta.com. 

 

Заключение: 
Що се отнася до формите, Web-базираното обучение и дигиталните 

учебни ресурси като негов инструмент предлагат повече гъвкавост и варират 

от традиционен курс с фиксирана учебна програма до неформално 

самоиницирано обучение, провокирано от изискванията на професионалната 

среда. То винаги протича в удобно за обучаемия време и е подпомагано както 

от информационни ресурси, така и от колеги и експерти. 

 Обучението чрез използване на разнообразни методики при поднасяне 

на материала е основа за неговото трайно усвояване. Един от начините за 

получаване на образование, основано на използване на специфични 

образователни технологии, базиращи се на съвременни методи за обучение, 

технически средства и предаване на информация, информационни и 

телекомуникационни технологии, е с добре подготвени материали за това. 

 Развитието на методите и средствата на електронното обучение чрез 

интернет трябва да е в синхрон с общата тенденция за глобализация на 

образованието в световен мащаб, както и за използване на нови форми за 

международно сътрудничество. 

 

доц. д-р Ивайло Старибратов 
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Съчетаване на дигитални и класически 
средства в образованието 

Скоростта на развитие на дигиталните технологии и използването им в 

ежедневието поставя специфични предизвикателства пред образованието. 

Съчетаването на традиционни педагогически средства, доказали 

ефективността си, с непрекъснато създаваните нови - материални и виртуални, 

динамични и статични, е задача на учителя. Той трябва да разполага с 

разнообразни средства, за да направи избор според конкретната ситуация. 

Изборът се отнася както за урочната работа, така и за информиране на 

учениците за ресурси с оглед самостоятелното им използване.  

Всеки ученик, със своите индивидуални различия, особено по 

отношение на равнище на развитие на качества на мислене, въображение и 

памет, има  различна необходимост от подкрепа при ученето – в училище или 

извън него.  

За разбирането, преоткриването, приложението на знания, за 

формирането на изследователски умения, за създаването на условия за 

усещане на радост от ученето и удовлетвореност от постиженията, за активно 

участие на детето в учебния процес, продължават да се създават и използват 

педагогически средства. Учителите трябва да получават непрекъсната 

подкрепа при усвояване на новите ресурси и за формиране на умения за 

съчетаването им с класическите. 

При провеждане на квалификационни курсове с учители е съществено 

да се създават условия на учителите за преживяване на екипна работа, на нови 

форми като математически пърформанси, на изследвания от различен характер 

– математически, методически, психологически; да се предоставят 

разнообразни средства и казуси, за решаването на които трябва да се прави 

избор.  
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Фиг.1 Квалификационни курсове: учители в действие 

 

1.Звездовидни многоъгълници 

 Ето как изглеждат деца, построяващи звездовидни многоъгълници 

върху дървена рамка или с файл на компютъра и търсещи отговор на въпроса  

 

 

 

„Кои звездовидни многоъгълници могат да се построят с един замах?“. 
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Фиг.2 Нощ на учените 2016 

 

Като помощ те получават указанията: „Свързвайте върховете на 

правилен седмоъгълник през един и ще получите звездовиден многоъгълник 

{7;2}. Свързвайте върховете на правилен седмоъгълник през два и ще 

получите звездовиден многоъгълник {7;3}“. 

Откриването на закономерности, създаването на образци, 

преодоляването на предизвикателства оставят трайни следи, формират умения 

за изследователска работа и творчество въобще. Децата жадуват за познание и 

самопознание, за изява, затова всяка форма на обучение, която им предоставя 

такива условия, трябва да бъде използвана. 

Долу представяме други средства, с които е подходящо да се построяват 

и изследват звездовидни многоъгълници.  

1.1. С файлове от Виртуалния училищен кабинет по математика могат да се 

правят изследвания по различни начини, както и да се наблюдават звезди от 

посочен вид, чрез: 

 изчертаване с бутон „молив“, с построяване на отсечки или на 

многоъгълник 

 преместване на плъзгачи-параметри 

 наслагване на звезди една върху друга чрез преместване на центровете 

им в една точка 
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фиг.3 Изследвания с файлове от Виртуалния училищен кабинет по 

математика 

 
http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d15115.html 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d15122.html 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d15124.html 

 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d15115.html
http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d15122.html
http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d15124.html
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 демонстрация с „костенурковата геометрия“ 

 изследвания с командите на костенурката „напред“, „назад“, „ляво“, 

„дясно“ 

 

 

 

 
 

 

фиг.4 „Костенурковата геометрия“във Виртуалния училищен кабинет по 

математика 

 
http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d15583.html 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d15586.html 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d15560.html 

 

 

 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d15583.html
http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d15586.html
http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d15560.html
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 изследвания с еднакви правилни многоъгълници с общ център 

 

 

   

 
 

Фиг.5 Еднакви триъгълници с общ център 

 

1.2. Чрез материали, принтирани на хартиен носител, илюстрираме как 

подредбата на данни може да подпомогне формулирането на хипотези. На 

фиг.6 са представени последователно звезди {n;2} и {n;3} за някои стойности 

на n; звезди  {n;3}, {n; 4} и {n;5}, оцветени в два цвята.   
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Фиг.6 Печатни материали 

 

 

1.3.Могат да се изпозват и налични материали, като дървения метър, сламки..., 

както и специално създадени манипулативи (фиг.7). 

 

 
 

Фиг.7 Манипулативи 

 

 

1.4. С 3D принтирането е свързана една от професиите, за която се очаква 

голямо търсене в следващото десетилетие. Възможностите за добавяне на 

елементи, които са уникални и свързани с конкретни лица или идеи, правят 

самите 3D продуктите уникални. 

 Ето снимки на някои модели, изработени с 3D принтер. В създаването им 

участваха и Цветослава Зарева, Велин Недялков и Васил Крумов. 
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Фиг.8 Звездовидни многоъгълници чрез 3D принтиране 

 

1.5. Състезанията и ресурсите от тях като учебно средство 

В състезание „Тема на месеца“, тема на месец януари 2016 е свързана с лица 

на звездовидни многоъгълници, оцветени в един или в два цвята: 
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Фиг.9 Тема на месец януари 2016 

 

http://vivacognita.org/_/viva-math/monthly-

problem/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-2016-r66 

 

http://vivacognita.org/_/viva-math/monthly-problem/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-2016-r66
http://vivacognita.org/_/viva-math/monthly-problem/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-2016-r66
http://vivacognita.org/_/viva-math/monthly-problem/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-2016-r66
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А може ли да се получи звездовиден многоъгълник чрез ротационна 

симетрия? Ясно е коя точка би могла да е център, но кой елемент би могъл да е 

първообраз и каква би могла да е кратността на ротационната симетрия, за 

звезда {7;3} например? 

Звезди и/или ротационна симетрия? Поради отсъствие на артистка от 

репетиции на „Троянки“ в НБУ, осемкратната ротационна симетрия трябва да 

се адаптира в седемкратна (фиг. 10). 

 

  

 
 

Фиг.10 Сцени от репетиции на „Троянки“, НБУ, режисьор Е. Волицер 

 

https://www.youtube.com/watch?fb_action_ids=1023473481025401&action_type_

map=%5B%22og.shares%22%5D&action_ref_map=%5B%5D&action_object_map

=%5B946993992064174%5D&fb_action_types=og.shares&v=KbBM6zCtrwY&fb_

source=other_multiline&app=desktop 

 

1.7. Математически етюди 

Представянето на математически обекти с тяло, с или без уред, самостоятелно 

или в екип, показва разбирането на конкретното съдържание и 

интерпретирането му. Препоръчваме на земята да се изчертаят върхове на 

правилен многоъгълник и задачата да се премине през върховете така, че 

следата, която се оставя, да е звезда. А може във всеки връх да стои ученик и с 

подаване на кълбо с канап да се построи съответна звезда. 

 

2.Ротационна симетрия 

Ротационна симетрия не е включена за изучаване в задължителното обучение 

по математика. Широкото й приложение в различни области и наличието на 

https://www.youtube.com/watch?fb_action_ids=1023473481025401&action_type_map=%5B%22og.shares%22%5D&action_ref_map=%5B%5D&action_object_map=%5B946993992064174%5D&fb_action_types=og.shares&v=KbBM6zCtrwY&fb_source=other_multiline&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?fb_action_ids=1023473481025401&action_type_map=%5B%22og.shares%22%5D&action_ref_map=%5B%5D&action_object_map=%5B946993992064174%5D&fb_action_types=og.shares&v=KbBM6zCtrwY&fb_source=other_multiline&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?fb_action_ids=1023473481025401&action_type_map=%5B%22og.shares%22%5D&action_ref_map=%5B%5D&action_object_map=%5B946993992064174%5D&fb_action_types=og.shares&v=KbBM6zCtrwY&fb_source=other_multiline&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?fb_action_ids=1023473481025401&action_type_map=%5B%22og.shares%22%5D&action_ref_map=%5B%5D&action_object_map=%5B946993992064174%5D&fb_action_types=og.shares&v=KbBM6zCtrwY&fb_source=other_multiline&app=desktop
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специализиран софтуер, с който се улеснява изучаването й, я правят една от 

подходящите теми за избираема подготовка. 

В предложения сценарий  на адрес 

http://tonediko.com/index.php?status=scenarioview&id=295 се потиква към 

изследване, дава се помощ при организиране на данните, осигурени са 

помощни файлове, поставя се задача за построяване на розетка с използване на 

предоставени динамични файлове, за изследване на наименованието... 

 

 
 

Фиг. 11 Сценарий „Розетка“  

http://tonediko.com/index.php?status=scenarioview&id=295 

 

Ето две задачи, свързани с други области на познание и някои професии: 

Задача. Попълни в таблица записа на розетка на различни езици. 

 

език   дублетни форми 

Български розетка   

English rosette   

Руский     

http://tonediko.com/index.php?status=scenarioview&id=295
http://tonediko.com/index.php?status=scenarioview&id=295
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Deutch     

Italliano     

Polski     

 

 

Задача. Ако си в ролята на: 

 фотограф, направи снимки на розетка 

 историк, направи проучване за: 

o розетки в катедралата Нотр Дам в Париж 

o Розетата от Плиска 

o розетки в твоето населено място 

 ботаник, сравни Роза Дамасцена (Rosa damascena), Галската 

роза (Rosa gallica), Казанлъшката роза Rosa kazanlika V.T. 

 дизайнер, направи: 

o украса за коледно тържество 

o аксесоар 

o модел за стъклопис в катедрала 

o модел за орнамент на врата 

o модел за украса на чиния 

Препоръчваме първо да се изготви модел с използване на подходящ софтуер. 

 реставратор, възстанови формата и украсата на открита при разкопки 

чиния. 

 информатик, направи динамичен модел на розетка за к-кратна 

симетрия 

Препоръчваме да се проучи файл на адрес 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d25318.html 

 артист, направи етюд на тема Розетка 

 режисьор или хореограф, направи математически етюд или танц 

„Розетка“. 

 

Конкурс Розетка за пореден път доказа колко стимулиращ може да бъде  

състезателния  елемент при обучението: 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d25318.html
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Фиг.12 Някои произведения от конкурс Розетка  

http://tonediko.com/ 

 

3. Виртуален училищен кабинет по математика  

Голяма част от посочените горе ресурси можете да намерите във Виртуалния 

училищен кабинет по математика, разработван в Института по математика и 

информатика – БАН. 

 

 
 

Фиг.13 Виртуален училищен кабинет по математика 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/ 

http://tonediko.com/
http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/
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Динамичните файлове във Виртуалния училищен кабинет по 

математика са разработени със софтуер Geogebra. Може да се инсталира 

последна версия на Geogebra , която да се изтегли от 

www.geogebra.org/cms/bg/download/.  

Предоставените файлове могат да се ползват on-line или да се 

изтеглят. Търсенето може да се осъществява по разделите вляво или по 

ключова думи или част от дума. За да работите on-line, трябва да имате 

инсталирана Java  (версия, която съответства на операционната система на 

Вашия компютър). 

 

4. Някои европейски образователни проекти 

Основната цел на редица европейски проекти InnoMathEd, Fibonacci, 

DynaMat,  MaSciL, Scientix, KeyCoMath е да се разработят и внедрят 

иновативни дидактически концепции и педагогически стратегии, почиващи на 

използване на технологиите, за съществено подобряване на учебния процес в 

европейските страни. Новите образователни технологии трябва да осигурят 

сериозен мост, за да може процесът на обучение и образование да излезе от 

училище, защото училището е само една част от дома на образованието.  

 

 

доц. д-р Тони Чехларова 

Институт по математика и информатика - БАН 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geogebra.org/cms/bg/download/
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Различната класна стая … не е стая 

 “Твърде често даваме на младите хора отрязани цветя, а всъщност 

трябва да ги учим да отглеждат растения сами.“  

       John W. Gardner 

 Преди няколко години излезнахме с деца от класа в училищния двор. 

Те трябваше да потърсят предмети в заобикалящата ги среда, които започват с 

определена буква от азбуката. Това беше част от работата ни по създаване на 

Картинна азбука с таблети. Когато стартирахме си мислех, че работя по 

усвояване и затвърждаване на знанията за звукове и букви, и ограмотяване при 

първокласниците ми. Още първия ден видях „добавена стойност“ на 

започнатото. Излизайки, децата ентусиазирано заразглеждаха около себе си. 

Тогава Лиа се обърна към мен и тъжно каза: „Госпожо, не мога да видя нито 

един предмет с моята буква.“  И ако си мислите, че буквата, за която трябваше 

да мисли Лиа е трудна, нещо като „ь“ или „ю“ ще сгрешите. Всъщност буквата 

беше „м“. След оглеждане децата започнаха да намират все повече и повече 

предмети, забелязваха подробности, които иначе не виждаха. Тогава си дадох 

сметка колко формално понякога гледаме на заобикалящото ни.   И в мислите 

ми изникна откъс от една от любимите ми книги „Чарли и шоколадовата 

фабрика“: „И най-вече гледайте с искрящи очи целия свят около вас, защото 

най-големите тайни са скрити на най-неочакваните места.“   

 Колкото и да са различни класните стаи, те си приличат. Чинове. 

Столчета. Дъска. Класната стая.  Какво се случва в нея? Намествайки се 

удобно на своите места, скрити един зад друг, полегнали върху своите чинове, 

децата постепенно  изгубват искрите в очите, губят способността си да виждат 

на неочаквани места. А тази класна стая, в която това се случва, не искам да е 

моята класна стая. 

 В нашите класни стаи учим деца, които ще се реализират през 21 век. 

А с какво се характеризира класната стая, съвремената, различната класна стая 

на 21 век? 

 В блога на едно от най-известните и авторитетни световни изложения 

в областта на технологиите БЕТТ са посочени следните характеристики, с 

които се определя съвременната класна стая. 
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 Тя е ориентирана към учениците. Това е класната стая, в която 

учениците са активни участници, а учителите са техни водачи, ментори. Те 

управляват процеса на търсене, намиране и използване на информацията, но 

основната роля в съвременната класна стая е на учениците.. 

 Компютърни устройства. Компютрите са широко разпространени в 

съвременното училище. Те  значително подпомагат преподаването и ученето и 

ги правят по-привлекателни и ефективни. 

 Активно учене. В модерните класни стаи, учениците са активно 

ангажирани. Те  учат активно, като разговорят и слушат, пишат, четат и дават 

обратна връзка. Когато учениците  вземат активно участие в обучението, по-

лесно запомнят знанията, до които достигат. 

 Гъвкаво обучение. Модерният подход на гъвкаво обучение дава на 

учениците свободата да учат със собствени темпове и по начина, по който се 

чувстват най-комфортно. 

 Привлекателна среда. Съвременната класна стая не трябва да е тясна 

или пренаселена. В нея присъстват разнообразни инструменти като  

интерактивни бели дъски, таблети и смартфони. Използването им прави 

обучението по-ефективно, стимулира ангажираността на учениците, облекчава 

работата на учителите и помага на учениците да се фокусират върху ученето. 

 Правила, инструкции и процедури. Изключително важно е 

създаването на правила при работа в модерната класна стая. Тяхното 

разбиране и следване е в основата на успешният процес на учене. 

Благодарение на това учениците изграждат и отговорност. 

 Взаимно уважение. Изключително важно е доверието между учител – 

ученик,  учител – родител и ученик - ученик. Тъй като основните роли на 

учителя и детето са променени – учителят е подпомагащ, а ученика е действащ  

и осъществяващ различни дейности, за да бъде ефективен този процес е 

необходимо да се изгражда взаимно уважение и толерантност. 

 Отговорност към обучението. Участвайки активно в своето 

обучение, учениците  стават отговорни за него. Това значи децата да осъзнаят, 

че учат не заради оценката, а заради реално достигнат успех, резултат от 

техните действия и натрупани знания. 
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 Оценка чрез дейности. Освен традиционната система за оценяване на 

знанията, се използва и оценка на резултати от проектите и създадените 

продукти в резултат от поставените задачи. Оценките са съобразени с 

възможностите и нуждите на учениците. 

 Сътрудничество. Учене чрез сътрудничество е една от най-

ефективните форми на обучение. Преподаването и ученето в изолация са 

ограничават и в много случаи пречат на напредъка. Обучение в екипи чрез 

сътрудничество разширява кръгозора и развива критично мислене. 

 Различната класна стая не е стая, пълна с модерна техника и скъпи 

мебели. Различната класна стая всъщност не е стая. Тя е всяко място, където 

учим действайки и действаме учейки. Тя излиза от рамките на класическата 

класна стая, за да даде възможност на децата да гледат с искрящи очи целия 

свят. 

Защото най-големите тайни са скрити на най-неочакваните места. 

Десислава Миленкова 
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Роля на ИКТ в процеса на обучение на деца и 
ученици със СОП 

 Необходимостта от използване на информационни и комуникационни 

технологии /ИКТ/ е провокирана от огромното количество информация в 

различните сфери на човешката дейност. Развитието на информационно 

общество е немислимо без технологиите. Терминът ИКТ е с широко значение 

и се използва в значителен брой области на човешкото познание. Той ще бъде 

разгледан със значението, което има в областта на образованието, и по- 

специално за обучението на деца и ученици със специални образователни 

потребности /СОП/.  

 

I. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ). 

 

 На английски: Information and communications technology - ICT е 

термин, който се използва за обозначаване на всички компютърни и 

комуникационни технологии. Отнася се до всички познати средства за  обмен 

на информация, като радио, телевизия, мобилни телефони, компютърен 

софтуер и хардуер, сателитни системи и т. н., както и различни видове услуги 

и приложения, свързани с тях, като видео конференции и дистанционно 

обучение. ИКТ се използват в образованието, здравеопазването, 

библиотечната дейност и др. Успешното прилагане на ИКТ в образователните 

институции може да донесе множество ползи за всички учещи или работещи в 

тях. Посредством използването на ИКТ могат да се преодолеят проблеми от 

най-различно естество, като например проблемът за времевите и 

пространствени ограничения на традиционните класни стаи. Наред с това, чрез 

употребата на ИКТ на обучаемите и преподавателите се осигурява достъп до 

голямо количество съвременна и разнообразна информация, което може да 

улесни учащите при усвояването, а преподавателите – при подготовката – на 

учебния материал.  

 В центъра на информационните технологии е информацията — 

тяхната основна задача е автоматизиране и систематизиране на работата с нея 

с помощта на изчислителна техника (компютри). Информацията е понятие, 

свързано с обективното свойство на материалните обекти и явления (процеси) 

да пораждат многообразие от състояния, които могат да се предават на други 

обекти чрез взаимодействия и да се запечатват в тяхната структура. Макар да 

не съществува общоприета конкретна дефиниция, обикновено под 

информация се разбира налично, използваемо знание. В по-тесния технически 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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смисъл информацията е подредена редица от символи — данни. Науката, 

която се занимава с теоретичните основи на информационните технологии се 

нарича информатика. В основата на комуникацията е лингвистиката.  

Информатиката и лингвистиката в този контекст са свързани с 

електротехниката, с електрониката с  инженерството, с математиката, с 

логиката, с биомеханиката, с компютърния дизайн и кибернетиката, и ред 

други науки.  

 Развитието на технологиите със сегашните темпове е показател за 

бързото и неизбежно навлизане на компютрите в ежедневието на хората. 

Компютърната грамотност не се счита като специализация, а като част от 

общата култура на човек. Информационните технологии включват начините за 

събиране, съхранение и обработка на информация с помощта на компютърни 

системи. Информацията в компютъра се съхранява под формата на файлове. 

Файлът е съвкупност от данни, записани с определено име (въвежда се от 

потребителя) и разширение, което определя типа на данните. Между името и 

разширението има точка. Файловете се групират в директории в Windows се 

наричат папки. 

 Единици за измерване на информация. Данните в паметта на 

компютъра се въвеждат в двоична бройна система (във вид на нули и единици 

- 0,1). Една такава цифра се нарича бит. Всяка буква или символ се съхранява в 

осем бита, които се наричат байт. Компютърната система се състои от 

апаратна част хардуер и програмна част софтуер. Хардуер е понятие, с което 

се означава апаратната част на компютъра. Главните компоненти на хардуера, 

определящи възможностите на компютъра, са разположени в системната кутия 

. Софтуер е дума от английски език, която се използва като наименование на 

програмното осигуряване на компютъра. 

При работа с компютър се препоръчва след всеки 45 минути да се правят 

почивки. През почивките помещенията трябва да се проветряват, а мониторите 

да се изключват.  

 От гледна точка на правилата за безопасна работа не трябва да се 

местят кабели под напрежение или да се правят опити за ремонти от хора, 

които не са специалисти.  Според етичните норми не трябва да се 

унищожава чужда информация, не трябва да се ползват документи без 

разрешение на техния собственик или да се разпространяват вируси. 

 Законът за авторското право и сходните права определя компютърните 

програми като закрилян обект на авторското право. При компютърните 

програми се продава правото те да бъдат използвани. 

 Според концепцията за въвеждане на ИКТ в образованието важен 

постулат е: "Чувам – забравям. Виждам – запомням. Правя – разбирам."  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
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 Тя в пълна степен се осъществява и прилага чрез национална програма 

„Информационни и комуникационни технологии в училище“.  

 Необходимост от програмата - в нея е заложено развитие на опорната 

мрежова инфраструктура и обновяване на хардуера на компютърните 

кабинети в училищата. Това ще спомогне за оптимизация на обмена на 

информация помежду им. Ще се създаде трайна оптична свързаност до всяко 

училище, създавайки по този начин 28 комуникационни центъра.  

Цели на програмата: 

 Постигане на стабилна информационно- комуникационна 

инфраструктура и поддържане на обновен хардуер в компютърните кабинети в 

училищата. Обновена компютърна техника в училищата, високо ново на 

надеждност на услугите, като  актуализация и обновяване на оборудването в 

регионални възли, хардуер и връзки. Осигуряване достъп до информация за 

Паневропейската образователна и изследователска мрежа и изследователски 

ресурси, както и демо проекти в училищата.  Подпомагане на училищната 

инфраструктура, чрез внедряване на интелигентни централизирани 

терминални решения, подновяване на хардуера в компютърните кабинети в 

училищата, интеграция на видеонаблюдение, въвеждане на контрол и Wi-Fi 

зони, внедряване на IP телефония и реализация на дистанционни обучения в 

училищата, и зад граница.  

Очаквани резултати:  

 Обновена компютърна мрежа. Изградена трайна оптична свързаност и 

опорната държавна мрежа, осигурена свързаност на училищата, висшите 

училища и научно- изследователските центрове с Паневропейското 

образователно пространство , изграждане на центрове за иновации и 

образователен обмен.  

Обхват на програмата:  

 Министерство на образованието и науката и Регионалните 

инспекторати по образование/ РИО/, пилотни ИКТ – смарт класни стаи, 

видеозали  за съвместни онлайн инициативи, достъп на образователните 

институции до Паневропейската образователна и изследователска мрежа, 

централизирано управление на зони за безжичен (тип Wi-Fi) достъп до 

училищата, обновяване на компютърната техника в училищата, и др.  

 Бенефициенти са образователни институции на бюджетна издръжка.  

 Дейности на програмата: осигуряване на трайна оптична свързаност 

между 28 РИО, осигуряване достъп до Паневропейската изследователска и 

образователна мрежа GEANT, обновяване на компютърната техника в 

училищата, чрез използване на иновативни технологии, въвеждане на Wi Fi 
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зони в училищата. Мониторинг се осъществява от МОН, РИО и 

заинтересованите страни.  

 

ИКТ база на ниво училище:  

1. Училищни компютърни мрежи и връзката им с Интернет. Мултимедийни 

проектори, интерактивни дъски. 

 Лаптопът, мултимедийният проектор и бялата дъска са много добро 

средство за онагледяване на уроците по целия спектър от предмети в учебната 

програма. Разбира се, тяхното използване предполага наличието на 

предварително подготвена PowerPoint презентация, чието изготвяне само по 

себе си е едно изкуство. При това може да се използва и една не много 

известна възможност – при натискане на бутона “B” на клавиатурата на 

компютъра проектираният на дъската слайд изчезва и на нея може да се пише 

с разноцветни маркери за бяла дъска. При повторно натискане на същия бутон, 

слайдът отново се проектира на дъската и презентацията може да продължи.  

 Но ако искате да „омагьосате” учениците си, вместо обикновена бяла 

дъска използвайте интерактивна такава. Тази дъска играе ролята на екрана на 

компютъра, а писалката - на мишката. Разбира се, запазена е и опцията за 

писане с маркери.  

 Интерактивните дъски биват: инфрачервени, ултразвукови, 

електромагнитни. Възможностите и цената им растат в същия ред.  

Основните предимства на тези дъски, освен интерактивността, са, че те:  

 привличат вниманието на учениците;  

 предлагат гама от инструменти за векторна графика;  

 дават възможност за демонстриране на начина на работа с различни 

софтуерни продукти;  

 дават възможност за запомняне на формираните върху тях изображения в 

различни формати, в т.ч. и на видео-файл с цел последващо възпроизвеждане и 

изпращане по мрежата;  

 позволяват осъществяване на теле конферентна връзка.  

 

Но тези дъски имат и някои недостатъци:  

 необходимост от калибрирането им;  

 учителят се намира в зоната на силен светлинен източник;  

 при невъзможност за висящ монтаж на проектор за близко разстояние 

учителят създава сянка върху изображението на екрана;  

 все още са сравнително скъпи. 
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2. Информационни интерактивни киоски. 

Информационните интерактивни киоски (ИИК) представляват терминали, 

монтирани на обществено място и осигуряващи дистанционен достъп до 

различни информационни ресурси. Съвременните решения са снабдени със 

сензорен екран, чувствителен на допир и с достатъчна разделителна 

способност, която да обезпечи както ергономично взаимодействие с 

инсталирания софтуер, така и представително извеждане на търсената 

информация. Дори и у нас ИИК вече не са странен и непривичен за 

потребителите информационен източник. Основното предимство на ИИК е, че 

чрез тях познатото ни информационното табло във фоайето на училището, 

облепено със стари и нови обяви и съобщения и предизвикващо струпване на 

ученици, ще бъде атрактивно и ефектно „размножено“ по етажите на сградата, 

с което ще се улесни достъпът до гореспоменатата информация. Още повече, 

тези устройства са сравнително ново технологично решение за учениците, ще 

предизвикват интереса им и ще бъдат отговор на потребността им от бърз и 

лесен достъп до информация. 

 

ИКТ база на ниво учители- ученици:  

3. Цифрови персонални асистенти, лаптопи, таблети, електронни четци на 

книги.  

Напоследък са особено актуални т.нар. таблетни компютри – компактни и леки 

(0,6 – 0,8 кг.) устройства, които се срещат в две разновидности: "чист" таблет и 

нетбук с клавиатура и въртящ се сензорен екран, който може да бъде 

използван и като таблет. Разделителната способност на екрана им е 

обикновено 1024х768, което гарантира нормална работа с разпространените 

приложения. Поради своята компактност, мобилност и ниска консумация 

таблетите са идеално решение за оборудване на кабинетите по физика, химия, 

биология, география и др., където в съчетание с интерактивни симулатори или 

мултимедийни учебни материали могат да превърнат класическия учебен час в 

едно вълнуващо преживяване за учениците. 

4. Системно и приложно програмно осигуряване: 

Когато говорим за системно програмно осигуряване разбираме на първо място 

операционната система на компютъра. Най-разпространената в момента 

операционна система безспорно е Windows. 

Но не бива да забравяме, че съществуват и операционни системи с отворен 

код, като напр. различните дистрибуции на Linux, които са добили голяма 

популярност 

5. Електронна система за управление на учебния процес. 
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Съвременният подход при изграждане на информационни системи е 

ориентиран към разработка на решения, при които събирането, въвеждането, 

обработката и извеждането на информацията, както и нейното предаване към 

крайния потребител, се осъществяват през WEB. По този начин следва да се 

организира и една система за управление на учебния процес в съвременното 

училище. Основните организационни модули на една такава система следва да 

бъдат електронният разпис и електронният дневник, а за да бъде системата 

наистина ориентирана към учениците, е желателно да им се предостави и 

среда за създаване и актуализация на електронно портфолио.  

Една съвременна електронна система за управление на учебния процес 

би трябвало има разнообразни функционалности, ориентирани към 

потребностите на:  

- учителите;  

- учениците;  

- родителите.  

както и за комуникация между тях. 

 

6. Виртуални образователни среди и образователни портали и виртуални 

библиотеки.  

Образователният портал (ОП) представлява виртуална среда, 

осигуряваща достъп до разнообразни учебни ресурси, в различен контекст и 

извън рамките на образователната институция. За ученика именно ОП е 

мястото, където ще се осъществява неформалното учене – извън класната стая. 

Това е и мястото, където той ще направи своя избор и ще намери ресурси за 

подготовка за кандидатстване в средно училище, а след неговото завършване 

ще направи същото и за висшето си образование. За учителя ОП е мястото, 

където ще може да намери интересни помощни ресурси, да създаде контакти и 

обмени опит за добри практики в преподаването. За образователната 

институция ОП е мястото, където тя ще се представи и популяризира във 

виртуалното пространство. Идеята за изграждане на образователни портали 

вече е доста популярна у нас – за това говори и фактът, че при търсене в 

Интернет по ключови думи "образователен портал", се откриват 28200 места, 

където те са споменати по един или друг повод. 

Разбира се, крайната цел на повечето посетители на един ОП е 

учебното съдържание и в този смисъл - важна част от портала е виртуалната 

библиотека. Виртуалната библиотека е дигитално хранилище на учебно 

съдържание, в което потребителите ще търсят по разнообразни критерии 

необходимите им учебни ресурси. 
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7. Виртуални класни стаи. 

По дефиниция виртуалната класна стая представлява виртуална среда 

за обучение, която симулира с помощта на ИКТ взаимодействията, протичащи 

в реалната класна стая, и осигурява необходимите комуникационни 

инструменти за осъществяване на връзка в реално време между физически 

отдалечени участници в учебния процес.  

Класическото приложение на виртуалните класни стаи е в областта на 

дистанционното обучение, но те могат да бъдат използвани и като средство за 

разширяване и подобряване качеството на традиционното обучение, например: 

за осъществяване на колективни уроци с виртуално участие на два или повече 

класа от различни училища. 

8. Ученическо и учителско портфолио. 

Портфолиото е портфейл- папка за документи, в която са събрани 

съответно постиженията на учениците за ученическото портфолио и 

постиженията на учителите за учителското портфолио. Материалите могат да 

бъдат от различни аспекти на дейността- учебен, творчески, комуникативен и 

др. опит. За изработване на портфолио на учениците помагат родителите и 

учителите. За учителското портфолио учителя се позовава на рефлексията и 

отразява своите собствени преживявания и постижения. Портфолиото се 

изработва по съответни изисквания, но те не са обект на нашата разработка.  

 

II. ИКТ и помощни технологии за деца и ученици със специални 

образователни потребности /СОП/. 

 Деца и ученици със специални образователни потребности са деца и 

учениците с образователни потребности, които може да възникнат при: 

1. различни видове увреждания - сензорни, физически, умствени (умствена 

изостаналост), множество увреждания; 

2. комуникативни нарушения; 

3. специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, 

дискалкулия); 

4. разстройства от аутистичния спектър; 

5. емоционални и поведенчески разстройства. 

 

 При голяма част от децата със СОП е нарушен процесът на сензорна 

интеграция. Те не могат адекватно да разчитат на сетивата си за да добият 

представа за позиция, поза, положение в пространството, посоки, време и 

място, както и сериозно е засегната познавателната дейност в следствие на 

мултисензорен дефицит. Забавено е и речевото развитие и като цяло 

комуникативните способности на детето.  
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 Затова обучението и приложението на ИКТ е насочено към 

използването на различни подходи, като:  

1. Компютърно базиран мултисензорен подход.  

Колкото повече сензорни канали се използват, толкова о- лесно се 

възприема преподаваният материал или учебно съдържание. Визуализирането, 

нагледността звук и картина винаги способстват възприемането от децата със 

СОП.  

- визуализиране чрез реалистично изображение; 

- използване на звук по време на демонстрацията чрез картина; 

- използване на мишка и клавиатура- стимулира тактилните усещания; 

- засилва се концентрацията и активното внимание. 

 

2. Компютърен игрови подход.  

Игровите ситуации са от особена важност. Играта носи няколко важни 

качества:  

- играта е занимателна и спомага за по- голяма концентрация на вниманието; 

- удължава времето на заетост на детето; 

- повтарянето на дадено действие не се възприема като досадно, а е желано и 

се извършва доброволно; 

- използва се любопитството, което подкрепя ученето чрез преживяно.  

 

3. Уеб портали, подходящи за обучение на деца със СОП.  

4.  

Адрес Описание Достъп Забележка 

www.krokotak.com Картинки за 

оцветяване; 

игри с букви и 

цифри; задачи 

за фина 

моторика 

Свободен Подходящ 

за деца над 

3 год. 

Предимно 

се 

разпечатват 

материали 

и работни 

листа.  

www.dechica.com Свободен 

портал- игри, 

упражнения 

наука.  

Свободен Подходящ 

за деца над 

3 год. бълг. 

език. 

www.umeq.com Букви и 

цифри. 

Тематични 

Свободен Подходящ 

за деца над 

3 год. бълг. 

http://www.umeq/
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картини за 

оцветяване.  

език. 

www.explorelearning.com Математика и 

ест. науки 

30 дни 

пробен 

период-

платен 

3- 12 клас- 

англ. език 

http://resursi.e-

edu.bg/zmon/action/goToGrades 

Мултимедийни 

уроци и 

учебни 

проекти. 

Помагала 

Свободен  3-12 клас. 

 

III. Роля на информационните технологии при обучението на деца и 

ученици със СОП.  

 Компютърът е единственото средство, което в пълна степен можа да 

партнира на детето със СОП. Заедно с таблета и мобилния телефон той 

присъства в ежедневието на тази група ученици и някак постепенно измества 

традиционните педагогически похвати и методи на преподаване. Тези средства  

удовлетворяват изискванията на т. н. мултисензорен подход. Тук имаме звук, 

картина, допир, виртуална реалност, подобна на реалната. Доста често 

педагогическите ситуации са по- достъпни за децата със СОП когато 

посредник е компютърът или мобилното приложение на таблета или телефона. 

По принципа на подражание, децата правят това естествено и непринудено. 

Съвременните ИКТ позволяват създаване на игри с образователен характер. 

Всяко детето има свои любим герой, който често пъти е по- полезен за детето, 

отколкото терапевта. Въведен в полезни дейности като посредник, този герой 

има функциите на модератор, спечелил доверието на детето спрямо всички 

останали възрастни. В определени софтуерни приложения предварително са 

зададени и верните, или грешни отговори на дадени задачи. Дава се 

възможност за избор между няколко отговора. Тук съществува опасността 

задачите да се решават стереотипно, понеже детето със СОП  е многопластова 

личност с понякога странни разбирания и интереси.  

 

1. ИКТ и сензорните нарушения- увреден слух. 

- Твърде модерни компютърни технологии в момента за хора с увреден слух 

са телефоните с директен жестомимичен превод в реално време. Те заместват 

телетекста и пейджъра.  
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- FM- Система 

Системата се състои от следните компоненти: микрофон/предавател, 

микрофон/предавтел и един или повече приемници. В учебни заведения може 

да се инсталира и модул за автоматична синхронизация на честотните канали 

между микрофон и приемници в дадена класна стая.. Те могат да бъдат 

закупени в произволни количества, но за да функционира системата са 

необходими поне един предавател и един или повече приемници. 

 

 

                 

 
 

 

- Кохлеарен имплант- е електронно устройство, което помага на загубилите 

слуха си да чуват. Има външни и вътрешни части. Имплантът не възвръща 

нормалния слух, а само го имитира, като стимулира директно слуховия нерв с 

електрически импулси.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2&action=edit&redlink=1
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2. ИКТ и сензорните нарушения- нарушено зрение. 

- Говорещи приложения в обикновения мобилен телефон.  

Изговаря часа  с едно или няколко натискания в менюто на обикновен мобилен 

телефон.  

 

- Брайлов телефон- клавиатурата на телефона е изработена на 3-Д принтер и 

позволява добра ориентация на зрително затруднените при работата с него. За 

да се ползва е необходимо добро владеене на Брайловата азбука.  

 

 
 

- Електронен Брайлов четец за пръсти- представлява напръстник, който се свързва 

към компютър посредством кабел и увеличава текста, който пръста показва.  
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- Брайлов таблет- все още прототипи. Доста скъпи и нерентабилни поради 

стеснения пазар и ниско потребление.  

 

 
 

- Безжичен брайлов дисплей Focus 14 Blue- разполага с 14 брайлови клетки, 

пълен контрол чрез Bluetoot,  портативен размер.  

Новият Focus 14 Blue комбинира чувствителна клавиатура, четиринадесет 8-

точкови брайлови клетки и удобно разположени бутони, USB и Bluetooth 

връзка в джобен дизайн. Съчетанието на комфорт, преносимост и 

усъвършенствани функции правят новия Focus 14 Blue предпочитан от хора в 

движение. 

Брайловият дисплей е незаменим за глухонеми хора, както и за 

незрящите коректори на текст. Използва се по-рядко от слабо виждащите хора. 

Устройството съдържа редове от специални „меки“ клетки. Всяка клетка има 6 

или 8 игли (пинове), направени от метал или пластмаса и разположени в 

правоъгълна форма. Иглите се повдигат и спускат в зависимост от 

електричните сигнали, които получават, като така симулират ефекта на 

повдигнатите точки в Брайловото писмо. 

http://ecat.bgassist.com/node/114
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 Различните устройства разполагат с различен брой символи на ред (18, 

40, 60 или 85). Дисплеят се поставя под клавиатурата на компютърната 

конфигурация. Софтуерът, който го управлява, се нарича екранен четец 

(Screen Reader). Той взима информация от операционната система, конвертира 

я в брайлови символи (букви) и я изпраща на брайловия дисплей. Освен за 

текст съществуват и брайлови дисплеи, които преобразуват дори някои 

графични елементи (таблици, графики, флаш) в текст. Съвременните 

операционни системи имат Application Programming Interface, който помага да 

се получи тази информация под формата на UI Automation за Windows. 

- Брайлова клавиатура 

 Разликата със стандартната клавиатура е в това, че върху клавишите 

на брайловите клавиатури има изпъкнали точки, които съответстват на дадена 

буква в Брайловото писмо. В някои клавиатури има клавиши, заместващи 

мишката, както и клавиши, заместващи основни клавишни комбинации. Така с 

помощта на осезанието на пръстите хората с увредено зрение могат да пишат и 

управляват компютъра си пълноценно.За владеещите десетопръстната система 

на писане по БДС за България не е необходимо да си купуват специална 

клавиатура, а могат да използват и класическата. 
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- Брайлов принтер 

Това е хардуерно устройство, което отпечатва текстови документи във вид на 

брайлов текст. То използва специална софтуерна програма за преобразуване на 

текст в Брайлово писмо. 

Брайловите принтери са скъпоструваща техника. 

 

 
 

- Софтуер за зрително затруднени 

Оказва се, че за да се приспособи да работи един компютър в помощ на 

незрящ, той трябва да е оборудван с поне два вида специализиран софтуер. 

Единият е за разчитане на текст – екранен четец ,а другият служи за 

синтезатор на реч. Както се вижда и от името му, екранният четец „разчита“ 

това, което се показва на екрана. След това информацията се интерпретира от 

синтезатора с помощта на звукови икони, човешки говор или брайлов изход за 

брайлов дисплей. В последните години е по-разпространено синтезаторът на 

реч да е вграден в екранния четец. Гласът от синтезатора, който изчита текста, 

се чува чрез стандартните тонколони, свързани към звуковата карта на 

компютъра. Чрез тази софтуерна комбинация за незрящите са достъпни 

ресурсите на Интернет (без флаш анимациите), всички текстове, съдържащи се 

във файлове, електронни библиотеки, електронна поща, форуми и др. Има и 

много компютърни игри, приспособени или специално създадени за зрително 

затруднени. 

 Както всеки може да се досети, текстово ориентираната операционна 

система е по-удобна за слепите потребители, отколкото графичната. По тази 

причина както в България, така и в чужбина, все още не са изоставени DOS 

системите. За тях има и доста безплатни програми за четене на текст. 
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Съществуват достатъчно безплатни синтезатори на реч и за Linux, отскоро и 

руски такива, които могат да четат общата ни кирилица. 

- Екранни четци 

 Най-използваните екранни четци в България са JAWS на Freedom 

Scientific и Window-Eyes на GW Micro. За съжаление цената им е твърде 

висока. И двете програми работят с Windows 98, Windows 2000, Windows XP 

(Home, Professional, Media Center), Windows Server 2003 и Windows Vista 

(всички 32-битови версии, включващи Vista Ultimate, Vista Home Premium, 

Vista Home Basic, Vista Business и Vista Enterprise). Работят и с Microsoft Office 

2000/XP/2003/2007, Internet Explorer и Mozilla Firefox. 

- JAWS (Job Access With Speech) е софтуер, създаден от Freedom Scientific 

(www.freedomscientifc.com) специално за хора с нарушено зрение. Програмата 

преобразува информацията, намираща се на екрана на компютъра, под 

формата на текст и я предава чрез реч или ако към системата има свързан 

брайлов дисплей, под формата на брайлово писмо. Разработена е най-напред за 

DOS (1990 г.), през 1995 г. излиза първата є версия за Windows, най-новата 

версия (12) излиза през октомври 2010 г. Сега JAWS е достъпна за свободно 

сваляне от сайта на компанията в DOS версията си.JAWS е съвместима с 

всички Microsoft и IBM Lotus Symphony приложения – Lotus Notes, MS Office 

Suite, MSN Messenger, Corel Word Perfect, Adobe Acrobat Reader, Internet 

Explorer, Firefox, Thunderbird и много други. Има пълна съвместимост със 

софтуера за увеличение на съдържанието на екрана MAGic Large Print 

Keybord. 

- Затворена телевизия 

 Компютърно устройство с подвижен плот и оптика от тип проектор, 

който увеличава стандартен текст до 20 пъти. Неудобство е, че е тежък и 

позициониран в определено работно място.  

http://www.freedomscientifc.com/
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- видео магнифаер, или портативен увеличител на шрифта. Портативно 

устройство с екран и оптика, което увеличава стандартен текст 16 пъти. 

Предимство е , че е лесно преносим. Недостатък, че е с малък обхват на 

екрана.     

 

 
 

- Увеличителни мишки- представлява мишка с оптика, която увеличава 

няколкократно текста или изображението под нея.  

- Брайлнот 

Компютър, таблет, клавиатура и говореща програма и брайлова машина  в 

едно. Свързва се към компютър и показва изображение и текст на плоско 

печатен шрифт и обратно на Брайл. Струва около 10.000 евро.  

 

 
 

3. ИКТ и други нарушения 

За деца и ученици с обучителни затруднения се препоръчва 

използването на говорещи програми. Такива могат да се използват и при деца 

с разстройства от аутистичния спектър. При тях е полезно използването и на 

FM-система. Проблем е , че децата с аутизъм понякога не търпят слухови 
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апарати. Иначе системата изолира страничните шумове и помага за 

изпълнението на конкретна инструкция.  

При деца с обучителни трудности можем да увеличаваме шрифта на Ariel Bold 

16.  Това е държавния стандарт за изпити и изпитвания при деца с обучителни 

затруднения. Шрифта изглежда така:  

 

Аз съм Митко и обичам да уча и играя.  

 

Допустимо е и използването на електронен калкулатор по време на изпитите.  

 

Заключение:  

 ИКТ се развиват толкова бързо, че каквато информация да поднесем 

днес, утре ще има нещо ново и актуално.  

 При употребата на компютър и информационни технологии трябва да 

имаме предвид, че те са помощен а не основен метод в терапията и обучението 

на деца и ученици със СОП.  

 Въвеждането им в учебния процес трябва да става внимателно и 

контролирано от учителя и родителите. В никакъв случай те не бива да 

изместват класическите методи на преподаване в масовото училище.  

 Бъдещето е в новите технологии за които трябва да подготвим децата 

със СОП за им дадем шанса да бъдат адекватни в новото Кибер общество.  

 Приобщаващото образование и новите политики в комплексната 

подкрепа на личностното развитие на децата  ще зависи до голяма степен от  

използването на ИКТ в ежедневието на българското училище и детска 

градина. Крайната цел е постигане на идеята за едно училище за всички в 

контекста на ученето през целия живот.  

 

Стоян Павлов 
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Виртуалната конферентна стая в образованието 
  

Виртуалната конферентна стая е тема, която ще бъде дискутирана все 

по- често в следващите години. В едно подобно решение ние виждаме 

възможност да бъде въведена промяна по някои ключови въпроси, които са 

поставени като проблеми в Стратегията за ефективно прилагане на 

информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на 

Република България (2014-2020г.) или фигурират като основни принципи в 

Закона за предучилищното и училищното образование. 

 За да можем да видим виртуалната конферентна зала като решение, то 

ние първо трябва да сме добре запознати с проблема, който тя се опитва да 

реши. В последните години в образователната сфера проблемите не са един 

или два, те са много повече и за съжаление голяма част от статистическите 

данни сочат за задълбочаване на тези проблеми. Ние избрахме да се спрем на 

няколко или по- точно 3 много важни проблема, които да разгледаме. Колкото 

и да се различават помежду си, и трите точки имат едно основно нещо, което 

ги обединява. Това нещо е основният проблем- достъпността. Трите проблема, 

за които говорим са: 

 

1. Проблемът със създаване на равни възможности за достъп на всеки 

за получаване на качествени образователни услуги на нивото на 

съвременните изисквания и тенденции независимо от местоживеенето 

и обучението с използване на съвременни ИКТ. 

2. Предоставянето на равен достъп до образование за децата със СОП.  

3. Даването на възможност за достъп до обучения на учители, 

независимо от тяхното местоживеене и месторабота. 

 

 Проблемите, свързани с ограничения достъп са следствие на 

ограниченията, които се налагат от физическите бариери. 

 Това ще рече, че децата в по- малките населени райони и градове 

нямат достъп до качествени образователни услуги, до каквито имат достъп 

децата от по- големите и развити региони. Доказателство за това е последната 

статистика на PISA за оценяването на функционалната грамотност на 

учениците в три сфери- математика, четене, природни науки.  

 За децата със СОП често пъти съществува проблем, свързан с 

физическото присъствие в училище. Ако те не присъстват обаче няма да имат 

достъп не до качествено, ами до образование като цяло. 

 Обикновено обученията, конференциите и семинарите, които са 

свързани пряко с придобиване на по- висока квалификация от страна на 

учителите се провеждат в по- големи градове. За учителите от по- малките и 

отдалечени региони е значително по- трудно да бъдат част от този процес 

именно поради физическата им отдалеченост. А в последно време все повече 

от обученията и квалификациите не само на учители, ами като цяло биват 
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прехвърлени във виртуалното пространство. Уебинарите стават все по- 

популярни. Защо да не дадем равни възможности на всички учители да вземат 

участие в тази процеси? 

 Виртуалната конферентна стая е решение, което ние смятаме, че има 

потенциал да се справи с проблемите, породени от наличието на физически 

бариери и ограничения, като прехвърли част от дейностите в сферата на 

образованието във виртуалния свят, където не съществуват подобни 

ограничения. Тя може да улесни достъпа и взаимодействието на всеки с всеки, 

между различните институции, а даже и на интернационално ниво.  

 

Какво представлява виртуалната конферентна стая? 

 Виртуалната конферентна стая е виртуално пространство, изградено 

чрез подходящ за целта софтуер, който да дава възможност на ползващите го 

едновременно да споделят материали, да ги коментират и обсъждат 

посредством директна жива връзка, както и да  работят по конкретни проекти 

в екип без да се налага да организират физическо събиране. 

 За да бъде възможна работата в това виртуално пространство, то 

трябва да имаме и средствата, които да ни дадат възможност да работим 

пълнофункционално във виртуалната конферентна зала. Тоесто важно е с 

какво техническо оборудване ще разполагаме. 

 По отношение на осигуряване на равен достъп до образование, 

виртуалната конферентна зала дава възможност на всички ученици да имат 

достъп до други свои връстници, преподаватели, институции и организации, с 

които да могат да обменят помежду си добри практики или съответно да бъдат 

обучавани в реално време. 

 Виртуалната конферентна зала може да подпомогне работата на 

учителите с деца със СОП, тъй като тя им дава възможност да работят и да 

подпомагат тези деца в реално време от разстояние.  

 Виртуалната конферентна зала дава възможност да бъдат провеждани 

онлайн обучения или семинари (т.нар. уебинари), които да са насочени към 

повишаването на компетенциите и уменията на всеки един учител. 

 Крайната цел, от една страна, е чисто идейна – училището да 

надхвърли физическите граници и да предоставя възможност на всички за 

равен и неограничен достъп до образование и качествени учебни ресурси и 

практики. Това ще доведе до постепенното изграждане на една единна мрежа – 

между учениците, между отделните училища, между преподавателите, между 

частния сектор и образователните институции, чиято идея е да стимулира 

съвместната работа и стремеж към ползотворно развитие. 

 На второ място целта, която може да бъде постигната има чисто 

реални и практични изражения, много от които са заложени като краткосрочни 

и средносрочни приоритети на Плана за реализация на Стратегията за 

ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020). 

 

Цветомир Николов 

„Юнион Прес” ЕООД 
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От дигитално поколение към дигитално 
образование по метода „Свързани класни стаи“ 

1. Въведение: 

Към 2016 година източниците на информация и начините на учене се 

увеличават всеки ден, а е въпрос на въображение и смели предположения как 

ще учим след 15 години или през втората половина на 21 век.  

Общуването обаче остава основен начин за учене и опознаване на света около 

нас. 

Предистория: 

От 2011 г. екип на Център за творческо обучение (ЦТО) търси и 

развива добри практики при използването на различни електронни 

инструменти в класните стаи а  над 150 практики проведени с активно 

използване на интерактивни дъски са документирани. Център за творческо 

обучение е неправителствена организация, създадена с цел да направи 

качествена промяна в областта на образованието и обучението – промяна към 

едно по-ефективно образование, което развива ключови компетенции и помага 

на учащите да разкрият своя потенциал, за да се реализират успешно както в 

професионалната, така и в социалната сфера. ЦТО работи активно във 

формалното и неформалното образование. 

Организацията активно подпомага училища, които са част от националната 

програма „ИКТ в образованието“, като им помага да определят, изберат и 

използват успешно най-подходящото за техните нужди ИКТ оборудване. ЦТО 

организира и обучения в самите училища, помагайки на педагогическия и 

административния персонал на място да разучи приложенията на новото 

оборудване. 

Първите проведени и описани подробно занятия по метода “Свързани 

класни стаи” (именно обект на доклада) се случват в рамките на 

международен проект, където: 

- Колективи* от различни класни стаи (вкл. различни градове, 

държави) работят в по едно и също време върху едно и също задание.  

- занятието може да се провежда на различни езици, като не е 

необходимо различните групи да ги владеят 

- занятието може да бъде междупредметно, без ограничение на темите, 

съдържанието или възрастта и знанията на обучаемите 

- и други. 

* използваме думата Колектив за един клас или група заедно с техния учител 

или ръководител.  
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Примерът на 105 СОУ “Атанас Далчев”, гр. София 

 

Международни проекти, чиито резултати са използвани в доклада: 

Teamwork, Training and Technology for development of key competencies, CMP-

Comenius (www.keytttcd.cct.bg)  

SUSTAIN – Sistaining Development in early school and pre-school education, 

CMP-Comenius 

(www.sustain-project.eu) 

 

2. Приложение в училище 

Предговор: 

Обучението, чрез „свързани класни стаи“ е подход, който дава 

възможност на два или повече колектива да работят едновременно по една 

тема/урок, с цел взаимно обогатяване, обмен на знания и преживявания.  

Свързването на класните стаи се осъществява чрез интерактивни дъски, 

интернет връзка и подготвен екип. Резултатът е занятие, което дава 

възможност на учителите (ръководителите) да провокират знанията и 

уменията на обучаемите (деца, ученици). Няма изисквания за възрастта, 

знанията и уменията на обучаемите, нито за едно ниво при свързаните групи.  

 

Интерактивна връзка между България – Турция, реализирана от 

учителите и учениците на 105 СОУ „Атанас Далчев“ и частните училища 

DOGA 

 

Учителите от 105 СОУ „Атанас Далчев“ проведоха интернационален 

интерактивен урок, който свърза две класни стаи от две различни училища, 

разположени в две различни държави.  

Видео 1: http://goo.gl/Oajweg  

Видео 2: http://goo.gl/u5VSEM  

 

Заглавие и тема: Моята родина, моят дом 

Учебно заведение: 105 СОУ “Атанас Далчев” 

Ръководител: Мария Стоилкова 

Възрастова група:  II-IV клас 

Инструменти: Интерактивна дъска eBeam EDGE (за повече информация 

www.cct.bg)   

 

 

 

http://www.keytttcd.cct.bg/
http://www.sustain-project.eu/
http://goo.gl/Oajweg
http://goo.gl/u5VSEM
http://www.cct.bg/


54 

Описание на занятието: 

Домакините на срещата - преподаватели от 105 СОУ „Атанас Далчев” -

приготвиха урок по География и създадоха интерактивна връзка, към която се 

свързаха ученици от DOGA (http://www.dogakoleji.com). Редувайки се, 

последователно: отбора от България даваше задачи на отбора от Турция и 

обратно. В началото на урока се използва за фон скица на земното кълбо. 

Учениците, които задават условието избират континент. 

Учениците от другата страна трябва да разположат континента 

(приблизително) на реалното му място в/у скицата на земното кълбо и да 

напишат името му. След поставянето на всички континенти може да се 

продължи с държави, обекти и др. Посредством свързаните интерактивни 

дъски в двете класни стаи учениците поставят и надписват обекти и след това 

се  оценяват взаимно. 

 

Насоки:  

Преди да направите „Свързани класни стаи“ 

 

Нека учителите се срещнат (на живо или в мрежата) и да обменят следната 

информация!  

Можете да използвате тази таблица. Ако всичко в нея е попълнено, 

рискът от грешка е много по-малък. 

 

Заглавие на 

урока 

Учебен предмет 

(може да е 

различен) 

Работен език тема Данни за 

връзка 

(skype, mail, 

др. 

     

     

     

 

1. Съгласуване с училищния календар: Особено ако планирате занятие 

между различни училища непременно проверете календара на събитията. 

Възможно е да се окаже, че една дата и час са удобни за Вас, но не и за цялото 

училище. 

2. Обменете информация за учениците или децата, които ще вземат 

участие в урока. Какво са техните знания, идеи, желания и нагласи. Това ще 

Ви помогне на адаптирате задачата. 

3. Нужни инструменти и оборудване от всяка страна: 

     - компютър (Най-добре с MS windows 7, 8.1 или 10) и добра интернет 

връзка.  

http://www.dogakoleji.com/
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     - подходящ софтуер, с който ще направите връзката. Ако се колебаете 

винаги можете да се консултирате с екип на Центъра за творческо 

обучение. 

     - интерактивна бяла дъска (почти без значение каква точно, но ние 

препоръчваме Luidia eBeam, повече информация на www.cct.bg) 

     - Подвижна видео камера или статив, с който да покажете цялата класна 

стая (ако правите и видео връзка) 

     - фотоапарат, с който да направите снимки от провеждането на урока 

 

4. Списък на темите, по които можете да работите 

5. Тестване на връзката преди началото на урока – непременно се 

свържете предварително, за да сте убедени, че всичко работи както трябва! 

 

Изводи и препоръки:  

„Свързаните класни стаи“ са подход, който позволява: 

- Провеждане на занятия с групи от различни държави, които не 

говорят взаимно езиците си и не се познават 

- Провеждате на „тайни“ занятия, без дори да се информират 

обучаемите, че има свързана друга група 

- Провеждане на съревнования, турнири и изпитвания за бързина, 

съобразителност и знания 

- Развиване на ключовите компетентности (всички осем) за учене през 

целия живот 

- Сътрудничество с учители и колеги от различни държави, населени 

места и организации с една цел – пълноценно и иновативно обучение 

и образование. 

Основни предимства на подхода: 

- Без специална техника! Възможно е провеждане само с компютър и 

проектор 

- Силно интерактивен 

- Подкрепящ себеизразяването и творчеството 

- Без ограничение за тема, възраст или знания на обучаемите 

- С неограничени възможности за междупредметни връзки 

Връзки 

 Ресурсен портал на проекта Sustain(разработки на уроци, материали, 

добри практики): http://sustain-project.eu  

● Урок на тема  -”Обичам дома, училището и страната си” 

http://goo.gl/n2Y3gB  

● Урок на тема - “Растенията в света около нас” - http://goo.gl/P0Okbf  

● Описание и характеристики на интерактивните дъски 

:http://goo.gl/vlkWQs  

http://www.cct.bg/
http://sustain-project.eu/
http://goo.gl/n2Y3gB
http://goo.gl/P0Okbf
http://goo.gl/vlkWQs
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● Обучение на тема “Как да обучаваме с интерактивна дъска” (Условия, 

Методика, Софтуер за разработване на уроци): http://goo.gl/15bfkT  

● Обучение “Свързани класни стаи” (описание и софтуер): 

http://goo.gl/eYFxOd  

● Репортажи и видео:  

 

 

инж. Александър Ангелов 

 

 

Източници: 

1. Проекта Sustain - http://sustain-project.eu  

2. Luidia inc. - http://www.e-beam.com/za/home.html  

3. Архив на Център за творческо обучение 

4. Разработки на учителите от учебните заведения: 105 СОУ „Атанас 

Далчев“, Център за творческо обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/15bfkT
http://goo.gl/eYFxOd
http://sustain-project.eu/
http://www.e-beam.com/za/home.html
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Иновации, компетенции, умения на 21 век 
 

Резюме. Настоящата статия разглежда различни подходи за развитие 

на умения и компетенции на 21 век в предизвикателни класни стаи, където 

преоблдават деца от непривилигировани социално-икономически групи. В 

основата на този материял стои схващането, че не е възможно развиване на 

съвременнни умения и компетенции у учениците, ако учителят не полага 

аналогично усилие да развива същите умения у себе си. 

Ключови думи: умения на 21 век, иновации, компетенции, непривилегировани 

общности, проектно базирано обучение 

Действителните резултати от работата учителя стават видни едава 

след житейската реализацията на неговите ученици. Това налага на учителят 

да планира настоящата си работа с мисъл за поне десетилетие напред. И 

докато планирането на обучението е ставало относително лесно в близкото и 

по-далечно минало, когато скоростта на създаване и внедряване на една 

технология е била съизмерима по време с човешки живот, то в началото на 

XXI век технологичните промени възходи на едни технологии и отпадане на 

други се случват внезапно за месеци или дори седмици. В тази динамична 

среда единственото, което можем да бъдем сигурни като учители е, че 

зананията и уменията, които даваме на нашите ученици ще бъдата в най-

добрия случай полезни, но далеч не достатъчни. Затова най-голямата ни 

отговорност в днешния ден е да подберем и развием у тях такива умения и 

компетенции, които ще им помогнат да се развиват успешно в неизвестното 

бъдеще. Нещо повече наличието на огромен брой алтернативни източници на 

информация (най-вече факти) и конкуренцията на развлекателната индустрия, 

водят до ниското ниво на мотивация у учениците да изграждат уменията си в 

училище и да признаят учителя за авторитет в тези области. 

Особено важно е развитието на такива умения у ученици от 

непривилигировани в социялно и икономическо отношение групи, защото 

подобни умения им дават възможност да се повиши значително техния 

стандарт на живот и този на техните близки. Още повече, че във времето 

успели хора от такива групи могат да служат за пример и за други деца от 

техните общности. 

Преди да продължа нататък с изложението бих искал да уточня трите 

основни понятията или ключовите думи, които присъстват в заглавието на 

доклада и с които ще служа в изложението. Всяко едно от определенията е 

взето от Уикипедия, свободната енциклопедия и са актуални за съответната 

дата 03.04.2016. 
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Умение – възможност за успех в определена задача или начинание. 

Умението зависи от способността, от съзряването и от упражняването. 

Измерването на интелектуалните и психомоторните умения е възможно чрез 

използване на тестове. Съществуват редица изследвания на световни 

организации, които се опитват да формулират какви ще бъдат уменията на 21 

век например – Четирте стълба на образованието на ЮНЕСКО (Delors, 1996) 

или Нова визия за образованието на Световния икономически форум (WEF, 

2015). Сред уменията на 21 век в горепосочените документи се открояват 

(Сендова, 2016): четивна грамотност, математическа грамотност, научна 

грамотност, емоционална интелигентност, умение за личностно развитие, 

умение за учене, критично мислене, работа в екип, комуникационни умения, 

работа в екип, гражданска активност, креативност, финансова грамотност, 

дигитална грамотност. Виждаме, че практически доста малка част от 

набелязаните умения са свързани с компютърните технологии, а по-скоро се 

фокусират върху универсални умения за бързо придобиване на нови знания и 

решаване на проблеми (самостоятелно или в екип), както и разпознаване на 

собственото емоционално състояние и това на околните. Също така, 

значителна част от изброените умения присъстват и в набора от умения, които 

се изграждат в училището и в предходния ХХ век.  

Компетенция – Компетенцията е успешно проявено съчетание, 

съвкупност от знания, умения, нагласи и поведения на служителите за 

постигане на резултати (желани нива на представяне) в дадена професионална 

роля и в определена организация. ...компетенцията се състои от видима част 

(знания, умения) и невидима част (ценности, нагласи, мотиви, личностни 

характеристики). От определението става ясно, че компетенциите са по-

комплексни от уменията и обединяват в себе си цял набор от умения. 

Следователно компетенции могат да се формират само тогава, когато имаме 

вече изградени умения. 

Иновация – Нововъведение (на латински: novatio) е употребата на 

нови идеи, процеси, стоки, услуги и практики по повече или по-малко 

комерсиален начин, базирайки се на (ново) приложение на науката и/или 

теxниката. За разлика от уменията и компетенциите, които целенасочено се 

развиват от учителя то иновациите са по скоро метод за постигане на 

поставените цели. Тук не е задължително учителят самостоятелно да създава 

нови методически или технологични нововъведения, за да сметнем, че 

използва иновации, напротив за иновативно може да се смята приложението 

на различни съществуващи методи и способи от обичайно използваните, които 

водят до подобряване на представянето на учениците. В този смисъл 
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иновативно би могло да бъде и използването на позабравени практики като 

занаяти, градинарство, уроци на открито и др.  

От изложеното досега се очерта въпросът „Можем ли да развиваме 

умения и компетенциите на 21 век чрез иновации в класната стая?“. 

Важно е да се направи уточнението, че иновациите, които биха 

работили в една класна стая не е задължително да работят в друга среда. В 

този смисъл отговорност на учителя е системно да изпитва различни 

иновационни решения и да отчита тяхната ефективност. По-долу следват 

няколко примера от дейността на автора в часовете по природни науки и 

свързаните с тях извънкласни дейности в ОУ „Георги Бенковски“ село 

Мирково в течение на две учебни години. 

Развитие на научна грамотност чрез широко използване на 

експерименти в уроците по природни науки. Демонстрации и лабораторни 

упражнения. Въпреки, че трудоемко изанимание, винаги е от полза 

обвързването на често пъти абстрактния материял с нещо което учениците 

могат да докоснат с ръце и да експериментират с него. Така се създават ярки 

впечатления, които стоят в основата на познавателния процес. Основното 

предизвикателство при този вид дейност беше факта, че децата с радост и 

удоволсвие извършваха експерименталната част. Усещаха закономерността, 

която стои зад експеримента и това бе напълно достатъчно за тях. Те отказваха 

да навлязат в проблема и да извлекат обобщени изводи и да навляза в по 

абстрактните измерения на проблема. 

Друга форма чрез която експериментирахме беше да организираме 

извънкласните занимания в дългосрочни индивидуални или екипни задания – 

проекти, които имат за цел да решат даден проблем. За тази цел създадохме 

„Център за извънкласни научни и инженерни занимания знами и мога“. За 

създаване на центъра кандидатсвахме за финансиране по програма на 

Фондация работилница за граждански инициативи, за едно с Института за 

насърчаване на професионалното образоване – ИНПО. Основната ни цел при 

създаване на този център беше у децата да се развие умение да работят върху 

големи проекти, които не могат да се завършат за един учебен час или един 

ден. Бяха подбрани теми, които да изискват системно планиране, събираане на 

материяли и изпълнение на проекти. Поощрено бе участието на екипи (с ясни 

роли на всеки един от участниците), макар, че се допускаше и самостоятелно 

участие. Успешно завърши проекти се представяха на Фестивал на науката, 

където външно жури отличава най-успешните проекти. От спечеленото 

финансиране успяхме да закупим принтер за триизмерно-чертане (3Д 

принтер), чрез който могат да се изработват триизмерни модели на обекти от 

природата, техниката и изкуствата. Тази придобивка повиши мотивацията на 
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учениците да участват в извънклсните дейности и им даде възможност да 

работят с апаратура от ново поколение. 

Вече споменах за Фестивала на науката, който ще се проведе за 

четвърта поредна година и се превръща в централно събитие за училището. В 

него учениците имат възможност да споделят успехите си пред общността 

като цялото събитие преминава в дух на добронамереност и радост от 

постигнатите резултати. наличието на гости, които участват с проекти от 

съседни училища засилва състезателния характер, но и позволява създаване на 

здрави връзки между ученици, повод за които е била тяхната успешна работа в 

часовете и извънкласните занимания по природни науки. Нещо повече 

учениците са отговорни до голяма степен за организирането и провеждането 

на фестивала, което допълнително развива техните лидерски и 

организационни умения. 

Успехите на учениците в извънкласните занимания не доведоха пряко 

до повишаване на техните оценки по предмети. Това което се подобри ,обаче 

бе намаляването на броя на проявите отбелязвани чрез забележки в дневника и 

бележника, както и административните наказания на ученици. 

В Таблица 1 е направен опит за систематизация на уменията, които ще 

осигуряват успех през 21 век според изследванията на ЮНЕСКО и Световната 

банка. Според мен те са валидни не само за учениците, но в голяма степен и за 

учителите. Допълнително съм дал една графа, която съдържа специфични за 

учителите умения, графа, която неизбежно ще нараства с времето.  

Таблица 1. Умения на 21 век за ученици и учители 

 

Умения на 21 век за ученици Умения на 21 век за учители 

 четивна грамотност 

 математическа грамотност  

 научна грамотност 

 емоционална интелигентност  

 умение за личностно 

развитие  

 умение за учене 

 критично мислене  

 работа в екип 

 комуникационни умения  

 работа в екип 

 гражданска активност 

 креативност 

 финансова грамотност 

 дигитална грамотност 

 предприемчивост 

 административен капацитет – 

възможност самостоятелно да 

разписва, печели и управлява 

проекти 

 лидерски умения 

 мениджърски умения 

 личностно развитие 

 



61 

 

В заключение динамика на технологичния напредък в началото на 

XXI век изисква от учителите нпрекъсната актуализация на методите и 

способите за преподаване, като това не включва само проследяване на 

съвремените технологични тенденции, но и комплексно личностно развитие, 

което да гарантира разбиране на нуждите на учениците и успешното им 

мотивиране за собствено развитие. 
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Мобилното обучение – определение, устройства, елементи, 
характеристика 

Съвременните информационни и комуникационни технологии от 

екстри се превърнаха в ежедневие за нашите училища и ,ако те бъдат 

целенасочено и ефективно  използвани, както от учителите, така и от 

учениците, качеството на целия учебен процес и на крайните резултати от него 

безусловно ще нарасне, тъй като ще се увеличи значително мотивацията за 

активно участие в този процес.   Само преди десетилетие с въодушевление 

констатирахме, че информационното общество е вече факт и ние сме негови 

активни членове. Но въвлечени в дигиталната технологична надпревара, 

очаровани от главозамайващите й резултати, забравихме, че всеки медал си 

има и обратна страна. Не предвидихме и дълго време не забелязвахме 

промените, които тя предизвика у нашите деца,  докато изведнъж не стана 

ясно, че за една не малка част от тийнейджърите и за младите хора изобщо 

мотивацията, старанието и упоритостта, за съжаление, вече не са присъщи 

качества, а богатата обща култура, трайните и задълбочени знания са рядкост и 

не се считат за ценност.  

Революцията в ИКТ, наричана често „дигитална революция”, оказа 

значително въздействие върху децата, родени след 1991 г., и доведе до 

формирането на т.нар. „нет-поколение”. Това поколение е уникално, тъй като е 

първото, израснало с цифровите технологии. То е не само технологично 

грамотно – то е технологично обвързано и зависимо. До навършване на 21 

години средният представител на „нет-поколението” има зад гърба си над 

20000 часа пред телевизора, над 10000 часа видео- и компютърни игри, 

говорил е над 10000 часа по мобилния си телефон, изпратил е над 20000 писма 

по електронната поща, но за съжаление е прекарал по-малко от 5000 часа в 

четене на книги. Ежедневният контакт с цифровите технологии формира у 

„нет-поколението” знания, умения и начин на мислене, които са много по-

различни от тези на предходните поколения.   Годината 1991 може да се 

определи като рождена на „нет-поколението” у нас, тъй като големият „бум” 

на кабелната телевизия, домашните компютри и Интернет започна след 1995 

г., което означава че децата, родени през 1991 и следващите няколко години, са 

били в непрекъснат контакт с ИКТ. Това поколение, наричано от 

изследователите "Z поколение", приема тези технологии за даденост и не може 

да живее без тях.  

   Системата на училищното образование е поставена пред голямо 

предизвикателство – да осигури адекватно обучение на деца, чийто начин на 
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мислене, поведение, предпочитания, очаквания и стил на учене са коренно 

различни, както от тези на учителите (поколение Х), така и на предхождащите 

ги ученици (поколение Y). Въпреки, че осъзнават необходимостта от 

образование, представителите на „нет-поколението” учат по начин, различен 

от този на предшествениците им. Първото, което трябва да се подчертае, е 

техния стил на учене - визуално-кинетичен. Продължителният контакт с 

телевизията, компютърните игри и Интернет са развили у тях бързина, 

многоканалност и многозадачност на възприятията, нелинейно визуално 

мислене, очакване за своевременна реакция и стимулиране, очакване за 

непрекъсната връзка с тяхната мрежа от приятели и ресурси и непрекъснат 

достъп до разнообразни информационни източници.  

      Мобилните компютри са една от областите с най-бърз растеж в рамките на 

глобалната  технологична индустрия. Според Международния 

телекомуникационен съюз (ITU, 2011),съществуват 5,9 милиарда мобилни 

клетъчни абонамента. В глобален мащаб навлизането е 87%, като за 

развиващите се страни е 79% (ITU,2011). Абонаментите за мобилен интернет 

са нараствали с 45% годишно през последните четири години, като днес има 

два пъти повече абонаменти за мобилен интернет в сравнение с абонаментите 

за фиксиран интернет. 

Какво представлява мобилното обучение? 

  Мобилното обучение (m-Learning) е термин, дефиниращ вид обучение, 

реализирано с използване на мобилни устройства (Netbooks, смартфони и др.), 

като то е част от обучението с използването на ИКТ. При този вид обучение 

ученикът може по всяко време и от всяко място да се възползва от 

възможностите за безжичен достъп до учебно съдържание, за неговата 

визуализация, за комуникация, за интерактивна и съвместна работа. С други 

думи: при мобилното обучение учениците използват техника и технологии, 

които и без това непрекъснато употребяват в ежедневието си. Така мобилните 

устройства престават да отвличат вниманието от учебния процес и започват да 

играят силно мотивираща роля.  

Използването на мобилното обучение в училищното образование, 

освен мотивиращата функция, има и някои други предимства:  

- учениците са много добре запознати с мобилните техники и технологии и 

чрез тях по-бързо и лесно могат да осъществят достъп до WEB-базирано 

образователно съдържание;  

- при мобилното обучение учебният материал „отива” при ученика;  

- устройствата, използвани за целите на мобилното обучение, заемат много по-

малко място в сравнение с традиционните персонални компютри;  

- използването на мобилни устройства за целите на учебния процес е ценово 

по-ефективно, отколкото това на персонални компютри. 

Най-популярните устройства използвани за мобилно обучение са: 
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Мобилни телефони:  Смартфон : eBook readers (E-Book Четци - Четци на 

електронни книги) Notebook (Ноутбук) и netbook computers (Нетбук 

компютри):  

Таблети :Преносими медия плейъри (като iPods и MP3 плейъри) 

Основни елементи на мобилното обучение са учащ,учител (преподавател), 

среда, съдържание и оценяване. 

Учащ: обучаваните са в центъра на всички преподавателски и учебни дейности 

в съответствие с новите образователни подходи. Всички останали елементи са 

в услуга на учащия. 

Учител (преподавател): използването на мобилните технологии прави 

информацията по-достъпна за учащите. Така се създава нова роля на учителя, 

различна от традиционната. На Фигура 1 по-долу  са показани променящите се 

роли на учителя в зависимост от развитието на технологиите. 

 

Фиг. 1 

 

Съдържание: какво да е съдържанието, трябва да се реши след консултации  с 

всички заинтересовани страни, като например студенти, ученици, учители, 

родители и т.н.  

Среда: средата трябва да се проектира така, че учащите да имат позитивни 

преживявания от ученето. Средата трябва да е проектирана така, че да е на 

разположение от мобилни телефони, лаптопи и други мобилни устройства. 

Оценка: оценката е критичен елемент от цялото мобилно обучение. Чрез 

мобилните технологии може да се подпомогне оценяването, като се съхрани 

изпълнението на дейностите от учащия за по-късно преглеждане от 

преподавателя.  

Спонтанност: мобилното обучение е по-спонтанно, отколкото другите 

видове обучение, т.е.може да бъде получено навсякъде. Това  е може би най-

определящата характеристика на обилното обучение.  

Смесено (Blended) обучение: учащите могат да използват мобилните 

устройства за домашна работа, проекти или други дейности в 

обучението.Смесеното обучение,което съчетава обучение в класна стая с 
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мобилно обучение, може да увеличи ползите от двата вида обучение – лице в 

лице и онлайн. 

Лично: мобилното обучение е лично. Това  означава, че всеки обучаем във 

всеки момент има достъп до мобилен инструмент и  когато поиска, има достъп 

до информация и може да я изтегли независимо от другите учащи. 

Незабавна информация: използването на мобилните инструменти може да 

става веднага, по всяко време, незабавно, в зависимост от нуждите на всеки 

учащ. 

Дълготрайност: учащите никога не губят информацията от текущата сесия с 

мобилното устройство, освен ако не я изтрият целенасочено. 

Достъпност: учащите имат достъп до своите документи, данни или 

видеоклипове отвсякъде (независимо от географското местоположение). 

Близост: учащите могат да получат допълнителна информация веднага. 

По този начин решават проблемите бързо, като например записват въпросите и 

търсят отговорите по-късно. 

Интерактивност: учащите могат да взаимодействат с експерти, учители 

(преподаватели), връстници под формата на синхронна или асинхронна 

комуникация. 

Учебни дейности: обучението може да бъде вградено в ежедневието. Всички 

проблеми, които се срещат, и необходимите знания са представени в техните 

естествени и автентични форми. Това  помага на учащите да забележат 

особеностите на проблемни ситуации, което би ги улеснило в по-бързо им 

разрешаване. 

Колаборативното обучение (Collaborative learning): независимо от учебния 

сценарий, мобилните устройства могат да помогнат на хората да учат заедно с 

общи интелектуални усилия.  

Податливост: мобилното обучение дава на потребителите възможност да са 

креативни и гъвкави. Поради мобилността могат да бъдат създадени различни 

учебни ситуации, в които творчеството не познава граници. 

Простота: повече удоволствие и чувство за удовлетвореност се получават в 

условията на мобилно обучение в сравнение с всички други видове 

съвременни обучения.Това  е така, защото мобилното обучение осигурява 

безкнижна, мобилна  и интерактивна учебна среда. Простотата е ключът към 

по-ефективно и забавно учене, тъй като излишните и сложни процедури са 

намалени, и повече време се изразходва за самото обучение. 

      Естествено е да очакваме днешните ученици да бъдат отегчени и 

незаинтересовани от класическия подход на преподаване в училището, където 

обучението е с бавно темпо, линейно, последователно и усилията не винаги се 

възнаграждават своевременно. Ако не се предприемат необходимите мерки за 
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адаптиране към новия тип обучавани, има реална опасност да се получи 

следното разделение на обучението: формално (в училището) – по принуда, без 

мотивация, само за получаване на диплома и неформално – с пълна 

ангажираност и мотивация в личното виртуално пространство, включващо 

социални мрежи, социални медии, споделени ресурси, споделени връзки, IM 

(Instant Messaging) комуникация и т.н. Очевидно е, че с отслабване ролята на 

формалното обучение качеството на завършилите средно образование ще стане 

по-ниско от всякога. И това вече е факт.  

 

 

Пенка Иванова 

старши учител в ОУ „Св. Иван Рилски“ 
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Тестови изпитвания чрез платформата The 
Kahoot! По биология и здравно образование 

1. Въведение: 

Към 2016 година източниците на информация и начините на учене се 

увеличават. 

      Информационните технологии станаха неделима част от общата 

грамотност на съвременния човек. Акцентът в обучението по предмети е 

вмъкването на съвременните информационни и комуникационни технологии 

поставен върху придобиването на умения за работа с тях. Това допринася за 

изграждане у обучаемите на самочувствие за приложимост на придобитите 

компетенции в реални житейски ситуации, чието разрешаване би се улеснило с 

използването на информационните технологии. Целенасочено и ефективното  

използване технологиите от учителите ще доведе до качество на целия учебен 

процес и на крайните резултати от него. Контролът в учебно-познавателния 

процес по Биология и здравно образование има за цел да подпомага развитието 

на определени качества на личността, подготвяйки я за успешна реализация в 

живота. Съвременните тенденции за хуманизация и демократизация  на 

образованието поставиха акцент върху педагогическия процес  и проверката 

на резултатите от него. Особено широко навлизат писмените методи за 

контрол. Проверката и оценката в образованието са съществени както за 

ръководене на учебния процес, така и за регистриране степента на постигане 

на образователните цели, и за изграждане на собствена система за контрол  и 

самоконтрол. Писмените методи за контрол изискват писмено излагане на 

биологичните знания и умения.  

 

Те имат редица предимства пред другите методи за контрол.  

 Приложението им позволява за кратко време да се получи пълна и 

обективна картина за повече или всички ученици, както и възможност на 

диференциране на самостоятелната им работа.  

 При изпълнението й ученикът получава много повече време, 

отколкото при устната проверка за осмисляне на отговора.  

 Чрез интерактивните методи за контрол се добива по-обективна 

представа за знанията на учениците, тъй като те работят при еднакви условия и 

в по-спокойна атмосфера. 

 Премахва се напрежението, което изпитват при устната проверка.  

 Тези методи водят до подобряване на дисциплината и увеличават 

чувството за отговорност в учениците.  

 Възможността за анализ на резултатите е по-голяма, тъй като те се 

съхраняват в платформата и учителя може да открие всички пропуски и 

грешки.  
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 От получените резултати може да се съди за ефективността на 

обучението като цяло, а също и за индивидуалното развитие на всеки ученик.  

 Отчитайки постиженията и трудностите, които срещат учениците, 

учителят може да насочи учебно-познавателния процес към подобряване и 

усъвършенстване. 

Наред с многобройните си предимства онлайн тестовете имат и някои 

недостатъци:  

 липсва живия контакт с учениците - учителят няма възможност дa 

следи работата на изпитваните ученици;  

 изисква се по-голяма предварителна подготовка;  

 проверяват се преди всичко знания и някои умения, но не и 

експериментални умения;  

 понякога се срещат и технически трудности; 

 

Чрез онлайн тестовете ще се увеличи и нарасне значително 

мотивацията за активно участие в обучителния процес.Забравихме, че всеки 

медал си има и обратна страна. Не предвидихме и дълго време не забелязвахме 

промените, които тя предизвика у нашите деца  докато изведнъж не стана 

ясно, че за една не малка част от тийнейджърите и за младите хора изобщо 

мотивацията, старанието и упоритостта, за съжаление, вече не са присъщи 

качества, а богатата обща култура, трайните и задълбочени знания са рядкост 

и не се считат за ценност. И действително не е тайна за никого, че 

образователната ни система среща сериозни проблеми при обучението на 

децата на информационното общество и че причината за това в никакъв случай 

не се крие в техните понижени възможности. Добре известно е, че 

използването на Kahoot! е набор от тестове, свързани и съхранени в обща 

платформа, които служат за представяне на набор от знания пред публика. 

Качествена тест е този, при която конструкцията и аранжировката са така 

направени, че акцентите на съдържанието да достигат до обучаемия по 

възможно най-лекия начин и да остават в съзнанието му. Разбира се, че за да 

бъде един тест качествен, са необходими не само технически умения.  

Какво представлява Kahoot!? 

The Kahoot! e платформа разработена от основаването на отбора. 

Самата платформа - технология се базира на изследване. Kahoots са най-добре 

играе в група настройка, като класна стая или с конферентна зала - или дори 

със семейството в хола. Игри се показват в общ екран - например смарт 

телевизор, лаптоп или интерактивна бяла дъска. Можете също да използвате 

Screensharing инструменти като Appear.In, Skype или Google Hangouts да 

включва играчи от други класове или други части на света. Играчите се 

присъединят в използването на собствените си устройство - независимо дали 

това е смартфон, IPAD, лаптоп или настолен компютър не е от значение, стига 

те да имат браузър и добра интернет връзка. 

Как да работим с Kahoot!? 
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1. Намерете игра да играете. Или изберете един от милионите на 

обществено достъпни kahoots, или такава, която е била споделена, или едно 

създадено от вас. 

2. Промяна на настройките, ако искате, и след това кликнете върху 

"изстрелване", за да започнете да остави хората да се присъединят към играта. 

Уникален PIN игра ще се появи в горната част на екрана. Играчите отиват 

kahoot.it и въведете PIN кода на играта, след това въведете псевдоним им. 

3. Кликнете върху "Старт", за да започне играта веднъж можете да 

видите прякори всички играчи на "лоби" / екран чака. По време на игра можете 

да използвате клавиша за интервал или мишката, за да преминете към 

следващия въпрос. В края на играта, кликнете Обратна връзка и резултати, и 

тогава Окончателни резултати за да спаси и изтегляне на резултати, фаворит 

или да играе отново в Ghost Mode. 

Вашият Kahoot автоматично се записва като чернова всеки път, когато 

се добави нов въпрос и ще се появи в рамките на списъка "Моите kahoots". 

Най-накрая да "публикува" го за игра, което трябва да кликнете върху зеления 

бутон "спаси и да продължи", докато всички стъпки са завършени в лентата за 

напредъка и ще видите "Done" съобщението. Вашият Kahoot е след това 

напълно запазена и е готов за игра. 

Kahoot! е игра базирана платформа на смесеното обучение, което 

позволява на преподавателите и учениците да изследват, да създавате, да си 

сътрудничат и да споделят знания. Тя дава на студентите глас в класната стая, 

и позволява на преподавателите да се ангажират и да съсредоточат своите 

ученици чрез игра и творчество. Kahoot! подбужда преживявания като това и 

работи чрез мобилни устройства, като този. 

Въпреки това, има социален елемент. Ние сме насърчаване на обмена 

на (и сътрудничеството по) големи викторини, дискусии и изследвания. 

Нашият дух и визия е, че хората по целия свят да споделят своята 

изключителна образователно съдържание за други да играят в класни стаи в 

световен мащаб. Това споделяне трябва да се случи в рамките на Kahoot! себе 

си, или в социални мрежи като Facebook, Twitter и Pinterest. Интернет дава 

възможност на това сътрудничество, и ние сме активно да съдейства - обаче, 

че не е нужно да вземат участие, и да използвате Kahoot! изключително за 

лично ползване, и да направи всичките си съдържание лично. 

Kahoot служи за изграждане и участие във викторини, в които 

учениците могат да участват с преносими компютри, мобилни телефони, 

таблети и други устройства. Kahoot позволява вграждането на видео, текстово 

и аудио съдържание като част от изпитните въпроси или анкетата, която 

провеждате. Всяка анкета има уникален URL адрес, до който учениците имат 

достъп след регистрация с псевдоним, пр. 7а-1 (клас и номер) или име. Всяка 

анкета разполага и с уникален код-номер, който може да бъде променян от 

учителя с цел скриване на анкетата от последващ достъп до нея. В края на 

проучването може да експортирате резултатите персонално на всеки ученик 

или на целия клас във файл на Excel. 
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Естествено е да очакваме днешните ученици да бъдат отегчени и 

незаинтересовани от класическия подход на преподаване в училището, където 

обучението е с бавно темпо, линейно, последователно и усилията не винаги се 

възнаграждават своевременно. Ако не се предприемат необходимите мерки за 

адаптиране към новия тип обучавани, има реална опасност да се получи 

следното разделение на обучението: формално (в училището) – по принуда, без 

мотивация, само за получаване на диплома и неформално – с пълна 

ангажираност и мотивация в личното виртуално пространство, включващо 

социални мрежи, социални медии, споделени ресурси, споделени връзки, IM 

(Instant Messaging) комуникация и т.н. Очевидно е, че с отслабване ролята на 

формалното обучение качеството на завършилите средно образование ще стане 

по-ниско от всякога. И това вече е факт.  

Евелина Велинова 

Старши учител в ОУ „Св. Иван Рилски“ 
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