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ВЪВЕДЕНИЕ 

Обучителни нарушения е термин, с който се описват затруднения при умения като 

писане, четене, аритметични операции, говорене и разсъждение (APA, 2013). В някои 

страни термините „обучително нарушение“, „обучително разстройство“ и „обучително 

затруднение“ се използват взаимозаменяемо, в други  се прави ясно разграничение 

между тях. Но независимо коя опция се прилага, факт е, че много деца, които се 

затрудняват в училище, често са изключени от заниманията в класната стая и 

извънкласните дейности заради лошите им умения за учене. Техните затруднения са 

причина за все по-изразена липса на интерес към цялото обучение в училище и ниско 

самочувствие, което често води до ниски академични постижения, ранно напускане на 

училище и недобра реализация по-късно в живота и по този начин се отразява на 

тяхното благополучие. Друг сериозен проблем е, че само малък процент от децата, 

които срещат обучителни трудности, се идентифицират достатъчно рано, което 

означава, че те не получават нужната подкрепа, за да успеят. 

Според Европейския стълб на социалните права (декември 2017г.) „всеки има право на 

качествено и приобщаващо образование...“, което означава, че всички ученици трябва 

да бъдат приемани от всяко училище в редовни класове и подкрепяни да учат, 

допринасят и участват във всички аспекти от училищния живот. 

Статистическите данни, събрани и публикувани от Европейската агенция за специални 

образователни потребности и приобщаващо образование, дават представа за процента 

на учениците със СОП във всяка страна (Европейска агенция за специални нужди и 

приобщаващо образование, 2018г.). А статистиката показва, че броят на тези, които се 

сблъскват с различни видове обучителни трудности, непрекъснато нараства през 

последните десетилетия. Това означава, че все повече деца и младежи в училищна 

възраст се нуждаят от специална помощ и подкрепа. 

В доклада на Световната здравна организация се посочва, че броят на преподавателите 

не е достатъчен, за да отговори на образователните нужди на учениците с обучителни 

затруднения. Процентът на началните учители, които са участвали в обучения за 

дислексия или други обучителни затруднения, е доста нисък и повечето от тях 

признават нуждата си от по-задълбочени познания и практическа подготовка за това 
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как да разпознават тези трудности и как по-ефективно да подкрепят учениците със 

СОП. Проучване сред млади учители (през първите 5 години от преподавателската им 

практика) показва, че само около 40% от тях са преминали кратък курс за работа с деца 

с обучителни трудности по време на обучението си в университета. Като се има 

предвид, че уменията за четене и писане се формират и развиват през първите години 

на началното училище, съвсем естествено е да се приеме, че началните учители са тези, 

които най-често се сблъскват с проблема. Следователно, те имат изключително важна 

роля в идентифициране на ученици със затруднения в ученето. 

Съвременните технологии, които могат да се използват за образователни цели, имат 

огромен потенциал да отговорят на нуждите от обучение на децата с обучителни 

затруднения. Изборът на подходящи подкрепящи технологии би подобрил тяхната 

мотивация и качество на живот. Началните и ресурсните учители (двете групи, 

ангажирани в най-голяма степен с подкрепата на учениците с обучителни трудности) 

имат нужда да се запознаят с иновативни практики, съвременни технологични 

инструменти и ресурси, да усвоят умения, които да им позволяват сами да създават 

висококачествени дигитални образователни материали. Въпреки това, повечето от 

завършващите специалност „Начална педагогика“ студенти нямат достатъчно знания и 

умения, за да адаптират тези технологии към образователната среда, в която им 

предстои да работят. За много учители интегрирането на технологиите в учебната среда 

е сложно предизвикателство. Затова те се нуждаят от техническа и педагогическа 

подкрепа, за да осигурят на своите ученици с обучителни трудности ефективна учебна 

среда. 

Учителската професия е изправена пред бързо променящи се изисквания, за които е 

необходим нов, по-широк и по-усъвършенстван набор от компетентности в сравнение с 

преди. Повсеместното разпространение на цифровите устройства и приложения, 

изисква от преподавателите да развиват непрекъснато своите дигитални 

компетентности. 

Основната цел на този наръчник е да предостави на бъдещите учители и на тези, които 

са в началото на своята педагогическа кариера, по-задълбочени познания относно 

обучителните трудности и дигиталните компетентности, които ще ги направят по-

ефективни в работата им и като резултат – ще са от полза за всички свои ученици. 
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ГЛАВА 1: ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

КЛАСИФИКАЦИИ, ТЕОРИИ  

1. ПОНЯТИЯ; РАЗЛИЧИЯ В РАЗБИРАНЕТО 

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

През годините различни учени, групи от учени, организации и институции са давали 

различни определения за това какво представляват нарушенията в уменията за учене и 

какво – специфичните обучителни затруднения. Между тези определения има много 

общи черти, но и някои различия. Съществуват и различия в мненията относно това 

дали трябва да се прави разлика между тези две понятия, или те са взаимозаменяеми. 

Разбирането и употребата на понятията е различно в различните страни (и съответно 

приетите определения и класификации); дори в страни, в които се говори един и същ 

език (например САЩ, Великобритания, Австралия). По-долу са представени някои от 

най-често използваните дефиниции, както и определенията, възприети в страните 

партньори по проекта. 

1.1.1. NJCLD (Обединен национален комитет за обучителни нарушения) 

В Съединените щати съществува организация, известна като NJCLD (National Joint 

Committee on Learning Disabilities или Обединен национален комитет за обучителни 

нарушения), която обединява представители на различни организации, ангажирани с 

образованието и благосъстоянието на хората с нарушения в уменията за учене. Според 

определението, прието от NJCLD, понятието „неспособност за учене“ е показател за 

значително несъответствие между очевидната способност на детето да учи и 

постигнатите резултати. Установени са няколко критерия за определяне на дадено 

затруднение като нарушение на способността за учене. Един от тези критерии е 

наличието на дисфункция в централната нервна система. Това обаче противоречи на 

факта, че много хора с нарушения в централната нервна система (напр. церебрална 

парализа) нямат затруднения в ученето. В NJCLD се отбелязва, че затрудненията в 

ученето могат да бъдат придружени от увреждания от различен характер, но между тях 

няма пряка връзка. Ето защо специалистите, провеждащи изследването и оценката на 
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нарушенията на способността за учене, трябва да бъдат особено внимателни и 

прецизни (NJCLD, 1987). 

1.1.2. Кръгла маса по проблемите на обучителните нарушения (2002) 

През 2002 г. се проведе Кръгла маса по въпросите на нарушенията на способността за 

учене (LD Roundtable) с участието на десет от водещите организации в тази област. 

След проведените дискусии беше формулирано следното определение на нарушенията 

на способността за учене и по-специално на специфичните обучителни трудности: 

Група от нарушения, засягащи ученето и познанието. Те се считат за специфични в 

смисъл, че всяко от тези нарушения оказва значително въздействие върху относително 

ограничен аспект на процеса на учене и резултатите от него. Специфичните 

затруднения в ученето могат да съществуват в комбинация с други нарушения 

(например интелектуални затруднения, поведенчески разстройства, липса на 

възможности за учене или първични сензорни дефицити), но те не са следствие от тези 

съпътстващи дефицити. ( Reschly, D.J.; Hosp, J.L.; Schmied, C.M., 2003; Bradley, R.; 

Danielson, L.C.; Hallahan, D.P., 2002)  

1.1.3. DSM-5 (Американска психиатрична асоциация) 

Въпросът за определянето на нарушенията на способността за учене предизвиква 

значителни и постоянни спорове сред специалистите. Терминът „обучителни 

затруднения“ не съществува в DSM-4 (Диагностичен и статистически наръчник на 

психичните разстройства), но през 2013 г. е добавен в последното издание на каталога 

на Американската психиатрична асоциация - DSM-5. Това ново издание съдържа 

раздел, посветен на неврологично обусловените разстройства, включително 

специфичните обучителни трудности, както и комуникативните и двигателните 

разстройства. Специфичните обучителни трудности според DSM-5 включват 

затруднения в четенето, писането и математиката. В същото време DSM-5 не 

ограничава обучителните затруднения до конкретна диагноза, като например 

затруднения в четенето, математиката или писането. Вместо това се използва един-

единствен диагностичен критерий, описващ дефицити в общите академични умения, 

който включва подробни специфични характеристики за областите четене, математика 

и писмено изразяване. (DSM-5,2013) 
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1.1.4. МКБ-10 (Световна здравна организация) 

В последното издание на МКБ на Световната здравна организация (МКБ-10), издадено 

през 2016 г., всички видове нарушения на способността за учене са описани под код 

F81 - Специфични нарушения на развитието на училищните умения. Това включва 

нарушения, при които нормалните модели на придобиване на умения са нарушени в 

ранните етапи от развитието на детето. Това не е просто последица от липсата на 

възможности за учене, не е просто резултат от умствена изостаналост и не се дължи на 

някаква форма на придобита мозъчна травма или заболяване. Нарушенията в ученето 

обхващат няколко области, при усвояването на които индивидът среща характерни 

трудности, обикновено причинени от неизвестни фактори. Когато говорим за „типични 

затруднения в ученето“, това не изключва възможността за ефективно учене по 

различен от традиционния начин (с различни методи и стратегии). Ето защо би било 

по-точно да се каже, че някои хора имат специфични различия в ученето, като по този 

начин се избягва погрешното им класифициране като хора с увреждания и 

неспособност за учене, което им поставя негативен етикет. 

1.1.5. Други 

Асоциацията на хората с обучителни затруднения (LDA) разглежда три аспекта на 

определението за обучителни затруднения: практически, медицински и юридически. 

Общото между трите дефиниции е, че нарушенията на способността за учене са 

свързани с дефицити в един или повече психологически процеси, които могат да се 

проявят чрез трудности при овладяването на определени елементи на обучението, като 

четене, писане, математика. 

От практическа гледна точка нарушенията на способността за учене (понякога се 

използва терминът „специфични обучителни затруднения“) са обобщаващо понятие, 

което включва широк спектър от неврологично обусловени нарушения на способността 

за учене. Тези нарушения са свързани със зрителните и слуховите възприятия, 

възможностите на паметта, експресивната реч, грубата и фината моторика и др. Важно 

е да се отбележи, че специфичните обучителни трудности не се дължат на проблеми с 

интелигентността или емоционалното развитие, не са резултат от лошо възпитание или 

лошо преподаване. 
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В този наръчник няма да разглеждаме правния аспект на понятието, тъй като той се 

определя от законодателството на отделните държави, в които има различия не само в 

разбирането за нарушенията на способността за учене, но и в процедурите за оценка и 

възможностите за подкрепа. 

 

1.2. НЕСПОСОБНОСТ ЗА УЧЕНЕ, ОБУЧИТЕЛНО НАРУШЕНИЕ ИЛИ 

ОБУЧИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИЕ?  

1.2.1. Разлика в понятията, използвани в различните страни 

Начинът, по който понятията се разглеждат и тълкуват в различните страни, зависи от 

идеите, нормите, езика, историческото наследство и научните парадигми, които 

формират образованието и образователната система в дадена страна. По този начин, 

разбирането на концепцията за „затруднения в ученето“ варира от приемането му като 

разстройство, характеризиращо се със средно и над средното ниво на интелигентност, 

но изоставане в една или повече специфични области (напр. четене, писане, смятане), 

до състояние много подобно на това, което преди години биваше определяно като „лека 

умствена изостаналост“ (в днешно време това понятие се счита за политически 

некоректно и не се използва). 

В някои страни (напр. САЩ) термините „disabilities” (увреждания) и „difficulties“ 

(затруднения) по отношение на ученето се използват взаимозаменяемо. Според 

Института за неврологични разстройства и инсулти (NINDS) „Обучителните 

увреждания („learning disacilities”) са нарушения, които засягат способността за 

разбиране или използване на говорим или писмен език, извършване на математически 

изчисления, координиране на движенията или концентрацията. Въпреки че подобни 

увреждания се срещат и при много малки деца, те обикновено не се разпознават, докато 

детето не достигне училищна възраст. Сред най-често срещаните увреждания по 

отношение на ученето са изброени дислексията, дискалкулията, ХАДВ и др. 

В други страни (например в Обединеното кралство) се прави разлика между 

„неспособност за учене" и „обучителни затруднения“. Неспособността за учене се 
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отнася до нарушения в развитието или състояния, които почти винаги са свързани с по-

тежки генерализирани когнитивни увреждания.  The Lancet определя „обучителните 

затруднения“ като „значително общо увреждане на интелектуалното функциониране, 

придобито в детството“. Това означава затруднения в ежедневните дейности - 

например домакински задачи, общуване, боравене с пари - които човек извършва през 

целия си живот. Докато хората с обучителни затруднения учат по-трудно, имат нужда 

от повече време и от подкрепа, за да развият нови умения, да разбират сложна 

информация и да взаимодействат с други хора. 

От друга страна, обучителните затрудненията (използва се и терминът „специфични 

обучителните затрудненията“) определят състояния, при които човек изпитва 

затруднения в усвояването на едно или повече умения, пряко свързани с академичната 

област. Наличието на специфични затруднения в ученето не означава, че лицето не е в 

състояние да учи и да постига добри академични резултати, а че е трудно да го прави 

по традиционния начин. Най-често срещаните специфични обучителни трудности 

включват дислексия (трудности при овладяването на способността за четене), 

дисграфия (трудности при овладяването на способността за писане), дискалкулия 

(трудности при овладяването на математическите умения), диспраксия (двигателни и 

координационни трудности).  Тази група включва и състоянието, известно като 

дефицит на вниманието/хиперактивност (ХАДВ). 

1.2.2. Разбирането за обучителните нарушения/затруднения в страните 

партньори  

а/ В България 

Термините „специфични обучителни трудности“ и „обучителни нарушения“ се 

използват без специално разграничение в българската правна рамка. В различни 

документи термините „нарушения на способността за учене“ и „обучителни 

затруднения“ се използват взаимозаменяемо. В Правилника за прилагане на Закона за 

народната просвета, Допълнителни разпоредби, § 3.2.  „Деца и ученици със специални 

образователни потребности са деца и ученици с образователни потребности, които 

могат да имат сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, 

умствена изостаналост, комуникативни нарушения, специфични нарушения на 
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способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия), нарушения от аутистичния 

спектър, емоционални и поведенчески разстройства.“ (Правилник за прилагане на 

Закона за народната просвета, 2014 г.). В България децата и учениците със специфични 

обучителни трудности са интегрирани в детските градини и училищата в системата на 

народната просвета, като получават психологическа и педагогическа помощ от 

психолог, логопед и учител по СОП. 

Същото е положението и с термина „дислексия“, който се използва за обозначаване на 

широк спектър от специфични обучителни трудности. Според проф. В. Матанова 

„Дислексията е обща категория специфични нарушения в ученето и научаването, която 

се отнася до способности в седем специфични области на функционирането: 

импресивна реч, експресивна реч, основни четивни умения, разбиране на прочетеното, 

основни умения за писане, разбиране на написаното, основни математически умения и 

математическо мислене” (Матанова, 2001). Термините дисграфия, дискалкулия и 

диспраксия също се използват от специалистите за назоваване на трудностите в някои 

специфични области на обучение. 

Приобщаващото образование съгласно Наредбата за приобщаващото образование на 

Министерството на образованието и науката на България (2017) е „процес на 

осъзнаване, приемане и подкрепа за всяко дете или ученик въз основа на неговите 

потребности и за разнообразяване на потребностите на всички деца и ученици чрез 

активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на всички пречки в 

процеса на учене и научаване и осигуряване на възможности за развитие и участие на 

всички деца и ученици във всички аспекти на живота на общността” (Раздел II, чл. 3 

(1)). 

Съществуват различни форми на приобщаващото образование (Радулов и Цветкова, 

2013; Цветкова-Арсова, 2014, 2018): 

1. Физическо приобщаване – Тази най-основна форма на включване предполага, че 

учениците със СОП присъстват физически в класната стая и се смята, че след като 

учениците със и без СОП са заедно в една класна стая, между тях ще се осъществява 

комуникация и социализация, без никакви реални гаранции, че това ще се случи. 
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2. Социално приобщаване – Предполага се, че учителите, помощник-учителите, 

родителите и другите училищни служители ще организират и улеснят комуникацията и 

социализацията на учениците със СОП с техните съученици, насърчавайки 

взаимодействията.  

3. Образователно приобщаване – Това е най-високата и най-сложната форма на 

включване. Тя е изградена върху физически и социални форми. В него учениците със и 

без СОП изучават заедно едни и същи учебни предмети, въпреки че може да не 

усвояват един и същ учебен материал или не на едно и също ниво. 

Основната цел на съвременното образование е да приложи всички форми на 

приобщаване на учениците със специални образователни потребности в 

общообразователните училища. 

б/ В Турция 

Учениците с обучителни затруднения в Турция продължават образованието си в 

приобщаващи класни стаи и специални образователни и рехабилитационни центрове 

(Deniz, 2019). Извършват се нормативни актове и дейности за подкрепа на свързаните с 

обучителните затруднения и диагностични процеси. Нормативните актове продължават 

да се публикуват в настоящия си вид, като се пренареждат в съответствие с 

променящите се нужди. В наредбата, публикувана за първи път през 1962 г., не е 

направена класификация на лицата със специални образователни потребности, докато в 

наредбата, публикувана през 1968 г., учениците със специални потребности са 

класифицирани в категории, но сред тези категории няма понятие „специални 

обучителни затруднения“ (MEB, 1962; MEB, 1968). 

Въпреки че терминът специфично обучително затруднение се използва за първи път 

през 1975, трудностите с четенето, писането, рисуването са включени в различни 

дефиниции (MEB, 1975). С времето определенията за специалните обучителни 

затруднения са разширени и подобни изрази са използвани в редица публикации (MEB, 

1985; MEB, 2000; MEB, 2006; MEB, 2012; MEB, 2018). Според публикуваните 

нормативни актове определението за специални обучителни затруднения е 

„затруднения в слушането, говоренето, четенето, писането, правописа, концентрацията 

или математическите операции, които се проявяват в един или повече от процесите на 
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извличане на информация, необходими за разбирането и използването на езика в 

писмена или устна форма“ (MEB, 2012).  

в/ В Литва  

В Литва се прави ясно разграничение между термините „обучителни увреждания“, 

„обучителни нарушения“ и „обучителни трудности“ (LR Švietimo ir mokslo ministro, LR 

Sveikatos apsaugos ministro ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas/VV1265 -

685/A1-317, priimtas 2011 m. liepos 13 d.). 

Обучителни увреждания 

 Нарушения в умственото развитие 

 Зрителни увреждания 

 Увреждания на слуха 

 Двигателни увреждания 

 Нарушения на развитието (детски аутизъм, синдром на Аспергер, синдром на 
Рет) 

Обучителни нарушения 

 Общо нарушение на уменията за учене 

 Специфично нарушение на уменията за учене 

 Нарушения в уменията за четене 

 Нарушения в уменията за писане 

 Нарушения в математическите умения 

 Невербални нарушения в уменията за учене 

 Емоционални и поведенчески нарушения 

o Хиперактивност със/без дефицит на вниманието 

o Поведенчески разстройства 

o Емоционални разстройства 

 Езикови разстройства  

Обучителни затруднения – Това са временни затруднения в резултат на здравословни 

проблеми, емоционални кризи и др. 
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г/ В Полша 

В Полша термините като „обучително увреждане“ и „специални образователни 

потребности“ не са синоними и не могат да се използват взаимозаменяемо. Полската 

образователна система отчита факта, че нуждите на учениците могат да се различават и 

в някои случаи може да изискват специален подход от страна на учителите, независимо 

дали учениците са официално диагностицирани или не (Bartnikovska & Antoszewska, 

2017). 

В Полша има много частни училища, които подкрепят ученици с обучителни 

затруднения или разстройства. Подобни училища има във Варшава, Краков, Познан, 

Вроцлав, Лодз, Гданск, Шчечин, Бидгошч, Люблин и Жешув. 

Някои училища в Полша предоставят целодневна подкрепа за ученици с обучителни 

разстройства чрез специален клас или програма. Други осигуряват подкрепа, 

предоставяйки на учениците със затруднения различни облекчения в рамките на 

масовия клас.  

В Полша има много различни видове частни училища. В това число влизат и 

училищата за деца с обучителни трудности (и други училища за деца със специални 

нужди). Има частни училища за деца с обучителни затруднения в предучилищна 

възраст, в началното училище, в средното училище и в гимназията. 

Тези училища предоставят подкрепа за широк спектър от нарушения на способността 

за учене. Те правят това чрез квалифицирано обучение и специализирани програми. 

По-долу са описани някои от основните видове училища и програми за деца с 

нарушения в уменията за учене.  

Специални училища за ученици с обучителни затруднения (дневни и интернатни), в 

които 100% от учениците са с увреждания. Те осигуряват целодневна подкрепа за 

ученици с едно или повече обучителни затруднения. Обучените учители и персонал 

могат да се съсредоточат върху адаптирането на средата за учениците с нарушения, без 

да правят компромиси. Тези училища обикновено разполагат и с много допълнителни 

специални ресурси, например, допълнителен помощен персонал, технологични 

средства и програми за консултиране и наставничество. Някои от тези училища се 
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фокусират върху едно или повече нарушения/увреждания, докато други предлагат 

подкрепа за широк спектър затруднения. 

Училища, в които има поне една отделна, специализирана паралелка, в която 100% от 

учениците са с обучителни затруднения. Тези класове се провеждат успоредно с 

обикновените класове, в които не се обучават ученици със СОП. Обикновено тези 

класове осигуряват целодневна подкрепа за ученици с едно или повече нарушения на 

способността за учене. Обикновено в тях работят учители със специализирано 

обучение, както и допълнителен помощен персонал. 

Училища, в които учениците получават подкрепа в определени часове. Те периодично 

се извеждат от редовните часове, за да получат специализирана подкрепа и 

програмиране за своите обучителни затруднения. Тези специални часове могат да се 

провеждат от един път седмично до няколко пъти дневно. Те имат за цел да допълнят и 

затвърдят обучението, извършвано в редовната класна стая. 

В някои училища няма специализирани класове за деца с обучителни затруднения, но 

въпреки това на тези ученици се предоставя допълнителна подкрепа в рамките на 

редовните часове чрез адаптиране на задачите, предоставяне на повече време на 

тестове и писмени изпитвания, намаляване обема на домашните и др. 

д/ в Латвия 

Затрудненията в ученето са неврологични нарушения, които засягат способността на 

мозъка да разбира, запомня или възпроизвежда информация. Тези нарушения са 

свързани с неравномерно съзряване на мозъка – някои способности се развиват по-

бавно или недостатъчно, което прави ученето много трудно. Затрудненията в ученето 

не са умствени увреждания. Всъщност тези нарушения често са трудни за забелязване, 

тъй като интелигентността на децата може да варира от умерена до висока. Експертите 

смятат, че тези нарушения всъщност са много по-чести и че много деца имат негативно 

отношение към училището заради недиагностицираните си затруднения в ученето. 

Затрудненията в ученето не изчезват, те се запазват през целия живот, макар техният 

характер и проявления да се променят с времето. 

Проявления на обучителните затруднения: 
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• трудности при обработката на информация, които се отразяват негативно на 

основните умения за учене; 

• несъответствие между очевидната интелигентност на детето и лошите му 

академични постижения. Така че първото нещо, на което трябва да обърнете 

внимание, е дали успехът на детето е в съответствие с неговия интелект; 

• наред с нарушените умения за четене и писане, могат да се наблюдават и 

проблеми с математиката; 

• нужда от повече време за обработка на информацията, което означава, че 

мисловните процеси са по-бавни или протичат по различен начин в сравнение с 

тези при другите деца. 

Трудностите в ученето могат да се дължат и на намалено или забавено развитие на 

всички когнитивни способности, когато детето е в състояние да придобие знания и 

умения само на ниско или основно ниво според стандарта на образование и за това се 

нуждае от индивидуални и специално адаптирани обучителни материали. Родителите 

често не могат да разпознаят този вид нарушения в развитието; те могат да бъдат 

открити само от специалисти – психолог, психиатър, логопед, учител.  

За дете със затруднения в развитието помощта е най-ефективна в предучилищна и 

начална училищна възраст. Трудности в ученето могат да възникнат и като последица 

от емоционални преживявания - стрес, семейни конфликти, недостатъчна грижа или 

отсъствие на родители, прекомерна грижа, преживявания с насилие, дългосрочни 

здравословни проблеми, които затрудняват социалната интеграция и  влияят върху 

формирането на самооценката. Трудностите в ученето могат да бъдат свързани с 

недостатъчно развитие на мотивацията на детето, което може да бъде следствие от 

нарушения на психичното здраве, недостатъчно възпитание, презадоволеност и липса 

на граници в отношението към децата, негативно отношение на семейството към 

училището и образованието и други фактори на средата. 

Въз основа на Националния закон за образованието на Латвия от 1 септември 2020 г. 

специалните програми за основно образование за ученици с физически увреждания, 

соматични заболявания, езикови нарушения, обучителни нарушения трябва да се 
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прилагат в общи (масови) училища под формата на специални класове или да се 

формират групи в училищата, както и за интегриране на ученици със СОП в 

общообразователните паралелки. 

 

1.3. ПРИЧИНИ ЗА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 

Причините за обучителни затруднения все още не са добре проучени, но експертите, 

макар и да не застъпват едно и също мнение, са съгласни, че няма фактор, който може 

да се посочи като единствена причина за затруднения в ученето. Сред възможните 

причини са посочени забавеното съзряване на лявото мозъчно полукълбо, дисфункции 

на централната нервна система, дефицити във възприятията или проблеми с 

обработката на информацията. 

1.3.1. Генетични причини и наследственост 

Често децата с обучителни затруднения имат родители и/или братя и сестри, които 

имат същите проблеми. Но има и много случаи, когато децата имат т. нар. „спонтанни 

мутации“ (което означава, че проблемът не се наблюдава при нито един от родителите), 

които могат да причинят различни видове и различно ниво на тежест на нарушения в 

развитието, включително обучителни затруднения (Johnson, B. , 2017 г.). Някои 

проучвания (McRae et al., 2017) посочват, че приблизително 0,33% от децата имат 

такива спонтанни мутации. Друг източник (Walsh, 2017) посочва като пример, че 

грешка в гена CDK13 засяга уменията за учене и комуникация на децата. 

1.3.2. Неврологични причини 

Дълги години се смяташе, че трудностите в обучението се дължат на проблеми в 

развитието на специфичните области в мозъка. Но някои проучвания променят тази 

теория, предполагайки, че проблемите с ученето произтичат по-скоро от лоша 

координация между определени участъци от лявото и дясното полукълбо. Децата, 

които имат лоша корелация между различните области на мозъка, са по-склонни да 

имат затруднения в ученето, разкрива скорошно проучване на Университета в 

Кеймбридж (Siugzdaite et al., 2020). Според заключенията, направени от д-р Дънкан 
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Астъл, „хъбовете играят ключова роля в споделянето на информация между областите 

на мозъка“. (Science Daily, 2020 г.). 

Всъщност още преди век Самюел Ортън за първи път изказва подозрение, че 

недостатъчното развитие на корелацията между двете полукълба на мозъка може да е 

основната причина за затрудненията при четене. 

1.3.3. Когнитивни причини 

Трудностите в ученето при децата се отнасят до "нарушения в придобиването или 

развитието на умения за учене при деца в училищна възраст, които имат подходящи 

възможности за учене, поради причини, свързани с околната среда, психологически и 

качествени причини, които се проявяват в чести слаби академични постижения и в 

резултат на това водят до повтаряне на класа" (Reis, Baum & Burke, 2014). 

Когато говорим за когнитивните функции, които могат да причинят затруднения в 

ученето, следва да се съсредоточим върху развитието на речта, паметовите умения, 

аспектите на вниманието и скоростта, с която детето обработва информацията. 

Работната и дългосрочната памет са особено важни, когато става въпрос за учене. 

Проблемите с работната памет могат да повлияят на способността на детето да следва 

указанията, да се справя с многостепенни инструкции, бързо да обработва информация 

и т.н. Това се отразява и на придобиването на основни умения като четене и писане. От 

друга страна, проблемите с дългосрочната памет могат да доведат до трудности при 

възпроизвеждане на информация, да се справят с последователностите, да се 

организират мисли и идеи и да бъдат в състояние да ги съобщават ясно (както устно, 

така и писмено). Организацията на дейностите (особено изпълнението на задачи, които 

изискват повече от две стъпки), както и изчисленията или изпълнението им в 

правилния ред (в съответствие с математическите правила) също могат да бъдат 

проблематични. 

Вниманието също играе много важна роля в ученето, тъй като влияе върху 

способността на детето да изпълни задача в подходящо време и с подходящо качество. 

Според J.R.Anderson вниманието е поведенчески и когнитивен процес на селективно 



24 

 

фокусиране върху определен аспект на информацията, игнориране на останалата, 

ненужна част. (Anderson, 2004) 

Вниманието се състои от няколко основни компонента, три от които са от голямо 

значение за ученето: концентрация (способност за съзнателно фокусиране на 

вниманието върху обект, неговите компоненти, способност за разбиране на задачата), 

устойчивост (за колко време човек може да задържи вниманието си върху същия обект 

на първоначалното ниво) и превключване (способност за преместване на фокуса от 

един обект към друг, когато е необходимо). 

 

1.4. СЛЕДСТВИЯ ОТ ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 

1.4.1. В академичната област 

Дислексията е разстройство, което засяга основно способността за четене и писане, 

като по този начин генерира трудности в езиковия аспект, като съществена част от 

ученето, което е засегнато при обработката на информация, създавайки пропаст между 

уменията и способностите (в зависимост от възрастта) и академичното представяне 

(Castejón & Navas, 2011). В същото време дислексията засяга не само ученето, но и 

всички аспекти от ежедневния живот на човека (Riddick, 2009). 

Четенето е сложен процес, чиито механизми са до голяма степен невидими за 

наблюдателя (Clay, 1991, 2005, 2009) и все още не са добре разбрани. Има много 

публикации, в които авторите представят различни модели на процеса, описващи как 

децата се учат да четат: някои автори се фокусират върху нивото на разбиране при 

четене (Spiro, Coulson, Feltovich, & Anderson, 1994; Anderson, 2003; Ruddell & Unrau, 

2004), други – върху уменията за декодиране на думите (Adams, 1990), трети - върху 

отношението на учениците към четенето (Mathewson, 1994) и/или взаимодействието им 

с текста (Rosenblatt, 2004). Без значение кой модел на усвояване на процеса четене ще 

бъде следван, има много умения, който детето трябва да развие на достатъчно добро 

ниво много преди да започне училище. 
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За да премине през този процес безпроблемно, детето трябва да има добра координация 

на очните мускули (за да могат очите да следват редовете в текста), добра 

пространствена ориентация (за идентифициране на буквите и думи), добре развита 

памет (визуална, слухова и работна). Процесът също така изисква способност за работа 

с последователности, добро познаване и разбиране на структурата на изречението и 

граматиката; способност за категоризиране и анализиране и т.н. Освен това е 

необходимо да се спомене, че четенето не е просто умение за правилно декодиране на 

думите; вторият много важен аспект на четенето е разбирането. Разбирането е 

„способността за възприемане и осъзнаване на информацията, представена в писмена 

форма“ (Keith, Foorman, Perfetti, Pesetsky & Seidenberg, 2001). За да се постигне добро 

ниво на разбиране на прочетеното, е необходимо да се декодират правилно думите и да 

се направи връзка между текста и предишните знания. С други думи, разбирането е 

"творчески, многостранен процес", който зависи от четири езикови умения: фонология, 

синтаксис, семантика и прагматика. (Tompkins, 2011). 

В случай на дефицит във възприятията, пространствената ориентация, паметта и/или 

вниманието е много вероятно малкият ученик да има проблеми с усвояването на добра 

четивна техника, в резултат на което и нивото на разбиране ще бъде по-ниско и детето 

няма да изпитва никакво удоволствие от четенето. Ако освен това то не вижда 

подобрение в техниката си на четене и/или разбиране, въпреки полаганите усилия, 

много скоро ще загуби интерес към четенето и мотивация да чете. 

Процесите на четене и писане са тясно свързани, което обяснява факта, че в повечето 

случаи, когато има затруднения в четенето, писането също страда. Когато става въпрос 

за проблеми, свързани с писането, ние подчертаваме два аспекта: правопис и почерк. В 

някои страни терминът „дисграфия“ се използва за описване на трудностите и в двата 

аспекта, в други страни се използват два различни термина: „дисортография“ 

(специфично нарушение на правописа) и „дисграфия“ (проблеми, свързани с почерка). 

Независимо коя дефиниция се използва, важно е да се знае, че лошият почерк и 

неправилният правопис не винаги са резултат от липса на усилия и старание.  

Предполага се, че до края на началното училище дори ученик с дислексия би следвало 

да е успял да се научи да чете и пише. Много често обаче голяма част от проблемите, с 

които се сблъсква детето в процеса на ограмотяване, продължават да се наблюдават и в 
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по-горните класове; четенето и писането на ученика са далеч от нивото на 

възрастта/класа. 

Много често затрудненията с четенето и писането са придружени от затруднения със 

смятането и математиката (дискалкулия). Дискалкулията е обучително затруднение, 

което нарушава способността на индивида да усвоява понятия, свързани с числата, да 

извършва точни математически изчисления, да разсъждава и решава текстови задачи и 

да развива други основни математически умения (Американска психиатрична 

асоциация, 2018 г.). В различните проучвания се споменава различен процент - от 30 до 

70 % от учениците с обучителни затруднения изпитват проблеми с математиката (напр. 

Badian, 1999; Kovas et al., 2007; Landerl & Moll, 2010; White, Moffitt, & Silva, 1992). 

Трудности в математиката се наблюдават и при около 11% от децата с ХАДВ (Soares & 

Patel, 2015). Много автори (напр. De Smedt & Boets, 2010; Göbel, Watson, Lervåg & 

Hulme, 2014; Simmons & Singleton, 2008; Träff & Passolunghi, 2015) смятат, че 

проблемите, свързани с математиката, могат да бъдат приписани на дефицити във 

фонологичните процеси (което е също един от най-важните компоненти при усвояване 

на четенето). 

Най-честите затруднения, асоциирани с дискалкулия са: 

 трудности с обработката на числа и количества; 

 трудности при свързването на числа и символи с количества; 

 трудности при научаване, запомняне и възпроизвеждане на математически факти 

(напр. таблицата за умножение); 

 трудности при боравене с пари, определяне на времето и др. 

Разбира се, проблемите с четенето и писането засягат и математическите умения, 

особено когато става въпрос за текстови задачи (трудност при четене и разбиране) 

и/или записване на отговора (размяна на цифри). Дефицитите в пространствената 

ориентация могат да причинят затруднения с геометрията. Извършването на действия с 

големи числа също е проблематично, както и решаването на по-сложни числови изрази, 

поради необходимостта от следване на определен ред на извършване на аритметичните 

операции. 
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В днешно време, с ускоряването на глобализацията, е почти задължително всеки човек 

да може да общува на поне един чужд език. Следователно изучаването на чужд език се 

счита за важна част от образованието на децата от самото начало. В същото време 

изучаването на чужд език може да бъде допълнително натоварване за ученици с 

дислексия, които се стремят да придобият основни устни и писмени езикови умения на 

майчиния си език (Peer & Reid, 2000; Simon, 2000; Lundberg, 2002; Schneider & Crombie, 

2003). Има четири основни езикови умения, необходими за придобиване на езикова 

компетентност на всеки език: слушане (разбиране на устната реч), говорене (устна 

продукция), четене (разбиране на писмената реч) и писане (писмена продукция). 

Компетентността в говоримия език се състои в умението да се използват звуците, които 

образуват думи и изречения, за да се предадат смислени послания. За да говорим, 

трябва да можем да артикулираме чрез определени движения на артикулационните 

органи звуците на нашия език; а, за да разбираме говоримия език, трябва да 

разпознаваме едни и същи звуци във всички различни слухови стимули, които 

възприемаме от заобикалящата ни среда (Nespor, M. & Bafile, L., 2008). Тъй като 

дислексията причинява трудности на първо място при четене и писане на първия език, 

очевидно е, че развитието на тези умения ще бъде проблематично и на чужд език. 

Проблемът е не само с новите звуци (които не присъстват в родния език на ученика), но 

и с морфологичните и морфо-синтактични аспекти на езика, с усвояването на нова 

лексика (както произношението, така и значението на новите думи), с правописа, 

граматиката, пунктуацията. С други думи – практически във всички аспекти на 

чуждоезиковото обучение. 

Има учебни предмети, които изискват много четене и писане, като история, география, 

наука. Лошата техника на четене, ниското ниво на разбиране на прочетеното, 

трудности при извличане, запомняне и възпроизвеждане на факти и информация, 

невъзможност за свързване между новата информация и старото знание – всички тези 

дефицити, наблюдавани при ученици с обучителни затруднения, влияят на тяхното 

учене и резултати. Дори по предмети, които се считат за лесни, като музика, изкуство, 

спорт, учениците с дислексия могат да се сблъскат с някои трудности. Изследванията 

показват, че музикалните и езиковите умения са свързани, доколкото и двете се 

основават на фонологичните възприятия, което е една от предпоставките за развитие на 
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добри умения за четене (Jentschke, Koelsch & Friederici, 2005; Legg, 2009; Forgeard, 

2008). 

В същото време нотите, както и буквите са графични изображения, а когнитивните 

процеси, участващи в тяхното усвояване, са сходни, така че децата с дислексия по-

вероятно ще имат трудности да учат ноти, музикални знаци и всички техни 

комбинации. Проблемите за учениците с дислексия при четене на нотните знаци, казва 

Уесткъм, включват лоша координация око-ухо-ръка, бавно обработване на символна 

информация и затруднение при автоматизацията на постъпилата информация. 

(Westcombe, 2001) 

Връзката между рисуването и писането е добре описана и обяснена в много 

публикации (Brittain, 1979; Gardner, 1980; Dyson, 1983). Рисуването и оцветяването 

оказват влияние върху развитието на фините двигателни умения, които са толкова 

важни за усвояването на ръкописното писане. Проучване на група изследователи от 

Университета в Тесалия (Гърция) показва значителните корелации между рисуването и 

писането (Bonoti, Vlachos & Metallidou, 2005). 

За децата с дислексия е много полезно не само да участват активно в часовете по 

физическо възпитание в училище, но и да се занимават с някои спортни дейности извън 

училище. Доста често те са непохватни, не са добре координирани и балансирани 

(Fawcett & Nicolson, 1995; Fawcett, Nicolson & Dean, 1996). Това им създава значителни 

трудности да се представят достатъчно добре в часовете по физкултура, особено в 

отборните спортове (баскетбол, софтбол, футбол и др.). Въпреки тези трудности, 

учениците с дислексия трябва да бъдат насърчавани да спортуват, тъй като това ще 

помогне за подобряване на тяхната обща моторика, пространствена ориентация, 

способността им да разбират устно дадените инструкции и да ги следват, уменията им 

за работа с последователности, организационните им умения, ще ги научи на 

дисциплина и управление на времето. 

1.4.2. Организация на времето и дейностите  

Практически всички ученици с обучителни затруднения изпитват проблеми с 

организацията и управлението на времето. Изпълнението на дадена задача може да им 

отнеме значително повече време в сравнение с техните връстници/съученици; те трябва 
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да положат много повече усилия и се нуждаят от повече обяснения и инструкции 

стъпка по стъпка. Това е особено вярно, когато става въпрос за дейности, свързани с 

учене. 

В случай на дете със специфични обучителни трудности (напр. дислексия) неговите 

дефицити в организационните умения и умения за управление на времето често не се 

разбират от учители и родители и тези деца са обвинявани, че са мързеливи, незрели и 

немотивирани. Проблемите с организацията и управлението на времето могат да се 

проявят по различни начини и в различна степен - от трудности при овладяването на 

часовника, лоша ориентация във времето (по-малките ученици бъркат понятия като 

"снощи - довечера", "онзи ден – вдругиден" и др.), до невъзможността самостоятелно да 

разпределят времето си, така че да им е достатъчно да се справят с всичките си задачи. 

И тъй като учебните дейности (особено тези, които изискват четене и писане) са трудни 

за тях, те се опитват да ги отлагат с надеждата, че ще успеят да избегнат изпълнението 

им. 

За да се изпълни дадена задача, човек трябва да може да направи план как да постигне 

желания резултат; в процеса на реализация да може да прави необходимите промени, 

да поддържа мотивацията си, да бъде постоянен и в същото време да спазва график и 

срокове. Всичко това е много трудно за повечето ученици с обучителни затруднения, 

тъй като те имат дефицити именно в тези умения. 

Организационните умения и уменията за управление на времето не са вродени у хората, 

но се очаква човек да ги развива и подобрява, докато расте. Децата с обучителни 

затруднения имат различно възприемане на времето. Ето защо е необходимо тези 

умения да се преподават и развиват целенасочено. 

1.4.3. Емоционални и поведенчески аспекти  

Самюел Тори Ортън (1879 – 1948) е американски лекар, който е пионер в изучаването 

на нарушенията на уменията за учене. Той изследва причините и терапията на 

дислексията. Неговият ключов принос е въвеждането на мултисензорно преподаване, 

което ангажира и двете полукълба на мозъка. Той е първият, който изследва 

емоционалните аспекти на трудностите при учене (и особено на дислексията). Според 

резултатите от изследването на Ортън „повечето деца в предучилищна възраст, които 
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впоследствие изпитват затруднения с ученето, са добре адаптирани към околната среда, 

имат добро самочувствие и се чувстват щастливи. Емоционалните проблеми започват 

след като детето тръгне на училище.” (Orton, 1937 г.) 

И въпреки факта, че много от децата с обучителни затруднения имат средна (или дори 

над средната) интелигентност, техните академични резултати са далеч от очакванията 

на учители и родители. Ако говорим за възрастни с обучителни затруднения, можем да 

очакваме, че те ще разберат причините за своите затруднения и ще търсят и намерят 

компенсаторни стратегии, които ще им помогнат да се справят със ситуацията. Но 

когато става дума за 7-8 годишни деца, такова разбиране е невъзможно за тях, те се 

чувстват объркани и разочаровани, когато виждат, че усилията им не водят до 

очакваните резултати, докато съучениците им постигат по-добри резултати с по-малко 

усилия и време. 

Чувството за неуспех, което изпитват децата с обучителни затруднения, водят до ниско 

самочувствие, самооценка и демотивация. Що се отнася до поведенческите 

характеристики, трудностите в ученето засягат личността на децата – те са срамежливи, 

често са изолирани от дейностите в групата/класа, имат трудности при създаване на 

приятелства и поддържане на взаимоотношения, могат да бъдат обект на тормоз... 

Тревожност, гняв, недоволство, които изпитват децата с обучителни затруднения, често 

водят до емоционални и поведенчески проблеми, които понякога са по-сериозни от 

самите трудности. 

 

1.5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 

Затрудненията в ученето варират по тежест и пречат на усвояването и използването на: 

устен език – слушане, говорене, разбиране; четене – декодиране, фонетични знания, 

разпознаване на думи, гладкост и изразителност, разбиране; писане – писмено 

изразяване, правопис, почерк; математика – изчисления, решаване на текстови задачи, 

математически понятия (American Learning Disabilities Association/LDA). 

Дефиницията на затрудненията в ученето обикновено се основава на три 

предположения: хетерогенност, изключване и несъответствие. Предположението за 
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хетерогенност се състои в това, че обучителното затруднение е специфично за дадена 

област и се различава по фенотипни определения и изисквания за интервенция, но 

някои автори (напр. Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 2006) смятат, че обучителното 

затруднение не може да се разглежда като едно всеобхватно понятие. Те препоръчват 

на учителите да наблюдават напредъка в постиженията на учениците в областта на 

декодирането и гладкото четене, математиката и правописа. Критерият за изключване 

предполага, че децата с обучителни затруднения показват неочаквано ниски 

постижения и се различават по нуждите си от интервенция в сравнение с децата, които 

имат ниски постижения поради умствена изостаналост, сензорни нарушения, 

емоционални смущения, социални, икономически или културни фактори. (Lyon, 

Fletcher & Barnes, 2003). 

В много от определенията за обучителните затруднения несъответствието между 

способностите и постиженията на лицето се посочва като един от основните критерии. 

Това обаче е предмет на голям дебат (Frances et al., 2005; Lyon et al., 2001). Въпреки 

факта, че има малко подкрепа за валидността и надеждността на компонента на 

несъответствието, той до голяма степен е оформил настоящата концепция и практика за 

идентифициране на обучителните затруднения (Григоренко, 2008).  

Според повечето дефиниции интелигентността се състои от уменията за логическо 

разсъждение, решаване на проблеми, критично мислене и адаптация (Siegel, 1999). 

Тестовете за интелигентност в повечето случаи се състоят от вербални и невербални 

раздели и все още се използват широко в диагностиката на обучителните затруднения 

за проверка на нивото на несъответствие между интелигентността (потенциала) на 

човека и неговите постижения. В подтестовете на вербалната скала от съществено 

значение за получаването на точки са речникът, експресивният език и уменията за 

запаметяване, а в невербалната скала - зрително-пространствените способности, 

координацията, фината моторика, възприятията, в някои случаи - и бързината. (Siegel, 

1989). 

Както Сийгъл правилно отбелязва, тестовете за интелигентност измерват в по-голямата 

си част това, което човек е научил, а не какво е способен да направи в бъдеще (неговия 

потенциал) (Siegel, 1999). Според същия автор, тъй като хората с обучителни 

затруднения имат дефицити в едно или повече от компонентните умения, които са част 
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от IQ тестовете (памет, внимание, език, фина моторика и т.н.), те ще покажат по-ниски 

резултати от хората без затруднения, въпреки че и двамата може да имат еднакви 

умения по отношение на креативност и решаване на проблеми. С други думи, по-

ниският резултат на IQ-теста е следствие от обучителното затруднение и не може да 

оцени реалната интелигентност на индивида (Siegel, 1989). 

Въз основа на вече казаното, оценката на детето при съмнение за нарушения на 

способността за учене трябва да включва не един тест, а поредица от тестове, оценка и 

интервюта, проведени от специалист (или група специалисти) с цел оценка на всички 

области на потенциални дефицити. Включват се и когнитивни тестове, тестове за 

постижения и психологически тестове. Конкретните тестове варират в зависимост от 

възрастта на детето и проблемите. Когнитивните тестове имат за цел да идентифицират 

проблеми с ключови умения като скорост на слухова и зрителна обработка, способност 

за мислене и разсъждение и др. Тестовете за постижения оценяват способностите в 

академични области, като четене (техника и разбиране), писане (правопис и 

организиране на мисли и идеи в писмена форма), математика (изчисления и 

разсъждения), вербални способности. 

Процедурата за оценка може да включва и тестове, свързани с уменията за 

запаметяване и внимание. Много важна част от оценката е интервюто с родителите, за 

да се получи повече информация за миналото на детето (физическо, емоционално и 

психологическо развитие, здраве), семейната и училищната среда, допълнителните 

дейности, интересите, силните страни и трудностите и т.н. Специалистът, който 

извършва оценката, може да реши да интервюира и учителя на детето, за да получи 

допълнителна информация за представянето и поведението на детето в клас. 

 
 

2. ВИДОВЕ СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ  

Има различни класификации на обучителните затруднения, но тук ще разгледаме само 

две от тях: 1/ класификация в зависимост от етапа на обработка на информацията и 2/ 

класификация в зависимост от областта на затруднението. 
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2.1. КЛАСИФИКАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЕТАПА НА ОБРАБОТКА 

НА ИНФОРМАЦИЯТА  

Според тази класификация има четири типа обучителни нарушения в зависимост от 

това, на кой етап възниква проблемът с обработката на информацията. (National 

Dissemination Center for Children with Disabilities/NICHY, Academy for Educational 

Development/AED, 2004). 

2.1.1. При възприемане на информацията 

Основните канали, чрез които човек възприема информация, са визуални и слухови, а 

когато са налице дефицити в зрителните и/или слуховите възприятия, се наблюдават 

някои много специфични трудности. Ако дефицитите са във визуалните възприятия, 

детето може да не е в състояние да разпознае формата, позицията и/или размера на 

предмета. Могат да се наблюдават и проблеми с подреждането и последователността. В 

случай на проблеми със слуховите възприятия детето по-вероятно ще има затруднения 

със слуховата диференциация и дискриминация, както и с отсяването на конкурентни 

звуци, за да отличи важния и да се съсредоточи върху него (напр. да чуе съобщение на 

шумна гара).   

2.1.2. При интегриране на информацията  

Това е етап от обработката на информацията, когато възприетата информация се 

анализира, категоризира, сравнява, организира и се интегрира с предишните знания. 

Ако детето има проблеми на този етап, то ще има проблеми да запомни 

последователности (напр. дните от седмицата, месеците в годината), да свърже новата 

информация с това, което вече знае, да разкаже история в правилния хронологичен ред, 

да запомня факти и др. Лошият речник също е един от признаците за проблеми на този 

етап от обработката на информацията. 

2.1.3. При съхраняване на информацията 

Този етап е пряко свързан с всички форми на паметта (зрителна, слухова, работна 

памет, краткосрочна и дългосрочна памет, семантична памет и др.). Ако при детето се 
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наблюдават дефицити в паметта, може да се очаква, че то ще има нужда от повече 

време и много повече повторения, за да усвои нов материал. Процесът на 

автоматизация е много бавен и понякога почти невъзможен (забелязва се например 

когато детето се опитва да научи таблицата за умножение). Това може да повлияе и на 

правописа на детето. 

2.1.4. При възпроизвеждане на инфромацията 

Това е последният етап от обработката на информацията, когато възприетата, 

интегрирана и съхранена информация се интерпретира чрез реч, писане, рисуване, 

жестове и други средства за комуникация. При дефицити в някои от предходните етапи 

би било невъзможно детето да интерпретира правилно и пълно информацията. В такъв 

случай то ще има затруднения с експресивната реч (да преразказва история, да отговаря 

на отворени въпроси, да участва в дискусии по дадена тема и др.). В повечето случаи 

ще има и проблеми с писмения език. Ако детето има проблеми с общата моторика, 

детето ще бъде непохватно, ще има трудности с бягане, катерене, скачане, игра с топка, 

участие в отборни игри. Ако фината моторика не е развита достатъчно добре, тогава 

детето ще има проблеми с оцветяването, рязането, връзването на връзките, 

закопчаването (може да се наблюдава още от предучилищна възраст) и с писането 

(когато тръгне на училище). 

 

2.2. КЛАСИФИКАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБЛАСТТА НА 

ЗАТРУДНЕНИЕТО 

2.2.1. Дислексия 

Накратко – дислексията е специфично разстройство на уменията за учене, свързана е с 

трудности при четене, засягат се и уменията за писане. Хората с дислексия обикновено 

имат средна или над средната интелигентност и въпреки трудностите, ако проблемът 

бъде идентифициран навреме и адресиран адекватно, те могат да постигнат много 

добри академични резултати. 
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Дислексията е доста широко разпространено състояние. Според някои източници броят 

на лицата с дислексия е между 10% (British Dyslexia Association) и 16% (Dyslexia 

Action); Dyslexia International (2017) посочва между 5-10% от световното население, а 

други изследвания (Sprenger-Charolles & Siegel, 2016) считат, че броят на хората с 

дислексия е дори по-висок - около 17%. 

2.2.2. Дисграфия 

Дисграфията може да се определи като трудности с правописа и/или проблеми с 

изразяването на мисли и идеи в писмена форма. По-конкретно разстройството кара 

писането на човек да бъде нечетливо или граматически неправилно.  При децата 

разстройството обикновено се появява в процеса на усвояване на писането, но има 

някои ранни признаци, които позволяват на специалистите да предвидят евентуални 

проблеми с писането след като детето започне училище. Дисграфията може да се 

прояви по различни начини - неправилен/необичаен захват на молива, различен размер 

и разстояние между буквите, нечетлив и немарлив почерк, бавно и съпроводено с 

напрежение писане, неправилно изписани думи, неспазване на граматическите и 

пунктуационните правила, трудности при писмено изразяване на мисли и идеи и др. 

(National Institute of Neurological Disorders and Strokes, 2006) 

2.2.3. Дискалкулия 

Дискалкулията е термин, отнасящ се до широк спектър затруднения, касаещи 

математиката (National Center for Learning Disabilities, 2006 г.). Тези проблеми засягат 

способността на човек да разбира и/или да борави с числа, да извършва аритметични 

операции, да възприема числата като абстрактно представяне на сравними количества 

(Pierangelo & Guiliani, 2008). Дискалкулията може да се предположи още преди детето 

да започне училище въз основа на някои симптоми; добре е това затруднение да бъде 

идентифицирано възможно най-рано и веднага да бъде адресирано. 



36 

 

2.2.4. Невербални обучителни затруднения – диспраксия, хиперактивност, 

екзекутивни функции  

Невербалните нарушения на способността за учене, макар и да не са толкова очевидни, 

също могат да окажат голямо влияние върху академичните постижения на детето. Сред 

тях е достатъчно да споменем диспраксията, хиперактивността и екзекутивното 

функциониране.   

Диспраксията причинява затруднения при извършването на дейности, свързани както с 

фината, така и с общата моторика. Неспособността на децата да оцветяват, да режат 

или да скачат и да играят с топка не се дължи на ниска интелигентност, а е резултат от 

мозъчната дейност, която отговаря за координацията на движението на тялото в 

пространството или за координацията ръка - око. Децата с диспраксия изглеждат 

тромави, често са обект на подигравки от страна на връстниците си и са изключвани от 

отборните игри. Невинаги, но се случва, децата с диспраксия да се държат незряло, 

което пречи на социалната им активност. Диспраксията е едно от онези състояния, 

които съпътстват човека през целия му живот, но ако бъде открита и терапевтирана 

навреме, двигателните умения на децата могат да бъдат значително подобрени. (Gibbs, 

Appleton & Appleton, 2007).   

Синдромът на дефицит на вниманието и синдромът на дефицит на вниманието и 

хиперактивност са две понятия, които дълго време се разглеждаха отделно. Всъщност 

до 1984 г., когато лекарите решават всички форми на разстройство с дефицит на 

вниманието да се наричат "Разстройство с дефицит на вниманието/хиперактивност", 

дори когато лицето не е хиперактивно (Mayes & Horwitz, 2005). Според това последно 

определение сега нарушението се разделя на три вида: 1/ дефицит на вниманието 

(когато лицето проявява симптоми на невнимание/лесно се разсейва, но в същото време 

не е импулсивно или хиперактивно); 2/ хиперактивност (когато лицето проявява 

симптоми на импулсивност/хиперактивност, но няма дефицит на внимание); 3/ 

комбинирано (когато лицето проявява симптоми и на хиперактивност и на дефицит на 

внимание) (DSM-4, 1994). 

Децата с дефицит на вниманието изпитват затруднения да следват инструкциите, не 

изпълняват задачи, не обръщат внимание на детайлите. Ако това се комбинира с 
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хиперактивност, децата имат неизчерпаема енергия, не могат да спазват правила, не 

могат да се концентрират върху училищните задачи и т.н. (Sroubek, Kelly & Li, 2013). 

Екзекутивните функции са група от умствени умения, която включва работна памет, 

гъвкаво мислене и самоконтрол. Тези умения са от голямо значение за ефективно 

учене. Дефицитите в тяхното развитие причиняват трудности не само в ученето, но и в 

ежедневния живот, тъй като засягат много невропсихологични процеси: управление на 

времето, планиране, организация, запомняне на детайли и т.н. (Reiter, Tucha & Lange, 

2005). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въпреки разликите в предложените дефиниции, всички експерти са съгласни с 

разбирането, че трудностите при ученето могат да бъдат описани като проблем със 

способността на мозъка да обработва информация. Трудностите в ученето засягат 

всички аспекти от живота на учениците, не само академичното им представяне. Това не 

означава, че учениците с обучителни затруднения не могат да учат, те просто не могат 

да учат по същия начин и/или толкова бързо, колкото техните връстници. Те се 

нуждаят от адаптиран подход, който най-добре отговаря на техния стил на учене. С 

адекватна и навременна намеса и подкрепа, тези ученици могат да компенсират своите 

трудности и да успеят. Отговорността на възрастните (учители и родители) е да 

предоставят на учениците с обучителни затруднения всички възможности да бъдат 

ефективно включени в масовото училище. 
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ГЛАВА 2. ДИСЛЕКСИЯ - НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНОТО 

СПЕЦИФИЧНО РАЗСТРОЙСТВО ПРИ УЧЕНЕ 

1. КРАТКО ВЪВЕДЕНИЕ В ЧЕТЕНЕТО И ПИСАНЕТО 

Четенето и писането не са естествени, вродени или „спонтанни” умения; тези процеси 

са изобретения на човешката култура. Четенето и писането са изключително сложни 

процеси, които зависят от редица когнитивни умения (Ott, 2007; Lachman, 2018).  

Четенето се състои от две основни умения: декодиране (способност за декодиране на 

отделни думи) и разбиране (способност за разбиране на съдържанието) (in Simple View 

of Reading model, Gough & Tunmer, 1986). Писането също включва три основни 

умения: почерк, правопис и творческо писане, както и редица под-умения. Творческото 

писане обхваща генериране на идеи, описване на отговори и способност за писане в 

различни форми за различна аудитория. Когнитивните модели на писане подчертават 

необходимостта уменията за писане (почерк и правопис) да бъдат автоматизирани, за 

да могат ресурсите на работната памет да бъдат насочени към обработката на по-високо 

ниво при съставянето на писмен текст (Sumner, Connelly & Barnett, 2014). 

Децата трябва да бъдат научени как да четат и пишат и това изисква пряко и 

целенасочено преподаване. Успешното ограмотяване зависи от взаимодействието както 

на учебната среда, така и на индивидуалните фактори (Ott, 2007; Lachman, 2018). 

Въпреки че ограмотяването е голямо предизвикателство за мозъка, с подходящите 

условия за учене и насоки почти всички хора ще могат свободно да четат и пишат рано 

или късно, без значение коя писмена система използват. Някои хора обаче срещат 

сериозни проблеми при правилното усвояване на тези умения. Ако тези проблеми са 

ограничени до развитието на грамотността (т.е. няма общ когнитивен дефицит) и не са 

в резултат на недостатъчни условия за учене, то това специфично разстройство на 

ученето се определя като дислексия на развитието (или дислексия) (Lachman, 2018).  
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2. ДЕФИНИРАНЕ НА ДИСЛЕКСИЯТА 

Дислексията е най-често срещаното специфично разстройство на ученето с 

неврологичен характер, което се наблюдава при около 80% от всички случаи на 

разстройства на уменията за учене (Donfrancesco et al., 2010). В момента се води дебат 

за това какво точно представлява дислексията и какво да правим с термина дислексия 

(Fallon & Katz, 2020; виж дискусията Elliot & Grogorenko, 2014a, 2014b; Vellutino, 2014; 

Stein, 2014). Въпреки научния дебат, терминът дислексия все още се използва и ако 

следваме когнитивния невронаучен модел, предложен от Frith (1999), е важно да 

разгледаме феномена на дислексията от гледна точка на три нива: биологично, 

когнитивно и поведенческо. Използването на тези нива позволява организирането на 

голям обем знания, които дефинират дислексията. 

През 2002г. Международната асоциация по дислексия (IDA) прие стандартна 

дефиниция за дислексия, разработена от екип от изследователи, практикуващи и 

водещи експерти от IDA. Той разработи най-актуалната дефиниция за дислексията въз 

основа на повече от 30 години изследвания (Huffman, Shaw & Thompson, 2020). 

Дефиницията за дислексия, използвана от IDA, посочва както неврологичните, така и 

когнитивните основи на разстройството, както и неговите признаци (Snowling, Gooch & 

Henderson, 2012). 

Дислексията може да се определи като разстройство в неврологичното развитие с 

биологичен произход, което е в основата на аномалии на когнитивно ниво, които са 

непосредствени причини за поведенческите признаци на дислексия: 

Дислексия (или дислексия на развитието) е разстройство в неврологичното 

развитие, което е резултат от дефицит във фонологичния компонент на езика, 

често е неочаквано спрямо другите когнитивни способности и предоставяното 

ефективно обучение в класната стая. Характерни за дислексията са постоянните 

затруднения при правилното и/или лесно разпознаване на думи, лошите 

правописни и декодиращи умения. Вторичните последици могат да включват 

проблеми с разбирането и по-малък опит при четене, които могат да попречат на 

обогатяването на речника и общите познания (Lyon, Shaywitz & Shaywitz, стр. 2). 
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Важно е да се отбележи, че дислексията се проявява като сериозни и постоянни 

затруднения при свободното и правилно четене и писане на отделни думи, които са 

неочаквани, защото се появяват въпреки подходящите възможности за обучение или 

среда и когнитивен капацитет. Дислексията не се причинява от сензорно увреждане, 

липса на мотивация, емоционални смущения или други възможни външни фактори 

(Lohvansuu et al., 2021). 

Някои изследователи описват дислексията като неочаквана слабост в морето от силни 

страни. В този модел дислексията се разглежда като парадокс. Дислексията се среща 

при ученици, които изпитват неочаквани затруднения с четенето и правописа, но не 

заради своята интелигентност (Huffman, Shaw & Thompson, 2020). 

 

3. ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ДИСЛЕКСИЯТА: ГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ И 

ФАКТОРИ НА СРЕДАТА 

Етиологията на дислексията включва множество взаимодействащи си рискови фактори. 

Различни причинно-следствени механизми могат да бъдат включени в дислексията, 

включително комбинация от генетични фактори и фактори на средата. 
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Дислексията е до голяма степен генетично обусловено  състояние (Grigorenko, 2001; 

Shaywitz, 2003; Shaywitz & Shaywitz, 2005; Scerri & Schulte-Körne, 2010). Трудностите 

при четене и писане обикновено не са причинени от един единствен ген, а при 

взаимодействието на множество гени, като вероятно се включват различни набори от 

гени с различни поведенчески признаци на дислексия (Nicolson, 2001). Доказателства за 

(поли)генетично влияние при дислексията са описани в редица проучвания. 

През последните десетилетия генетичните изследвания проучват кои локуси и 

конкретни гени допринасят за дислексията. Изследванията за връзката с генетиката са 

идентифицирали девет гена като възможни причинители на „склонност“ към 

дислексия, наречени DYX1–DYX9 (напр. 15q15-q21 (DYX1), 6p21.3-p22.2 (DYX2), 

2p11-p16 (DYX3), 6Xq12 , 3p12-q13 (DYX5), 18p11.2 (DYX6), 11p15.5 (DYX7), 1p34-

p36 (DYX8), Xq26-Xq28 (DYX9)) (Brooks, 1997; Warnke, 1990 Grigorenko;,20;20; , 2001; 

Vellutino et al., 2004; Galaburda et al., 2006; Nicolson & Fawcett, 2008; Benitez-Burraco, 

2010; Scerri & Schulte-Körne, 2010; Corona et al., Reid, 2012 & Eicher 2012; Gruen, 2013; 

Neef et al., 2017). Ключова функция на много от тези гени е тяхната мутация и участие 

в невронната миграция, която причинява основни структурни и функционални 

невронни промени в мозъка на хората с дислексия (Benitez-Burraco, 2010; Scerri & 

Schulte-Körne, 2010). Това, което се наследява, не е, разбира се, самата дислексия, а 

аспектите на езиковата обработка (Snowling, 1998); например, установено е, че децата с 

фамилна обремененост имат променени структурни мрежи в онези зони на мозъка, 

които отговарят за езиковото развитие, както и нарушена слухова обработка (Lyytinen 

et al., 2005; van der Leij et al., 2013). 

Генетичното обяснение се доказва в направени проучвания с близнаци и семейства, 

които показват, че генетичните фактори обясняват голяма част от индивидуалните 

различия в способността за четене на децата на определено ниво думи (Swagerman et 

al., 2017). Има до 50% вероятност за момчетата да имат дислексия, ако бащата има 

дислексия (около 40% ако майката има дислексия) и малко по-ниска вероятност за 

развие на дислексия при момичетата (около 20%) (Snowling, 1998; Warnke, 1999). 

Рискът да бъдат засегнати братята и сестрите е 38–62% (Snowling, 1998; Warnke, 1999). 

Warnke (1999) съобщава за непоследователни резултати относно наследствеността на 

дефицитите при четене (наследствеността варира от 3-60%). От друга страна, 
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наследствеността при нарушенията на правописа изглежда по-висока (60–70%). Stein 

(2008) добавя, че се оказва, че наследствеността обяснява около 60% от разликите при 

четенето в семейството, така че средата, която близнаците споделят, обяснява само 

около 20%. По този начин повече от половината от разликите, които децата показват в 

способността за четене, могат да бъдат обяснени с тяхното генетично наследство (Stein, 

2008). Eicher и Gruen (2013) отчитат, че проучванията на семействата показват, че 

дислексията и цялостните способности за четене имат значителни генетични 

компоненти, като наследствеността се оценява на 54–84%.  При дългосрочно изучаване 

на дислексията в университета Jyväskylä, Lyytinen и колеги (2008) са наблюдавали, че 

дислексията на родителите увеличава многократно вероятността от проблеми при 

усвояване на четенето сред техните деца. Почти половината от децата с фамилна 

обремененост са имали проблеми да се научат да четат и почти една трета от тях в 

крайна сметка получават диагноза дислексия в една  от първите три години в училище. 

Резултатите от изследването на Swagerman и колеги (2017) показват, че вариациите в 

способността за четене се причиняват главно от адитивни и неадитивни генетични 

фактори (64%). Значителното асортативно чифтосване (баща-майка = 0.38) има научни 

и клинични последици. Заключението е, че родителите и потомството им са склонни да 

си приличат по генетични причини, а не поради културно предаване. 

Гените са важни, но те не са изцяло определящи. Средата, в която се отглежда детето, 

грижите на родителите, храненето, здравословното състояние, отношенията с 

връстниците и образованието могат да повлияят на експресията на тези гени 

(Grigorenko, 2001; Raskind, 2001; Reid, 2012). Семействата споделят както генетични, 

така и фактори на средата. Например, данните от изследванията на Mascheretti и 

колектив (2015) показват, че по-ниското образование на родителите, по-ранната възраст 

на родителите при раждане и рискът от спонтанен аборт по време на бременност 

допълнително увеличават риска от дислексия при децата. Освен това, качеството на 

родителските грижи и ранният семеен живот, свързани с по-младата възраст на 

майката, могат да се отразят негативно върху способностите за четене на наследниците, 

където младите майки осигуряват по-слабо стимулираща среда за езиково развитие. 

Генетичните и допълнителни фактори като недоносеност, повтарящи се ушни 

инфекции и автоимунни заболявания (алергии и астма) ще направят детето уязвимо 
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към редица нарушения в развитието, включително дислексия. Забавеното двигателно и 

езиково развитие и проявата в семейството на дислексия и/или свързаните с нея 

затруднения при учене се считат за рискови фактори за дислексия (Helland, Plante, & 

Hugdahl, 2011). 

В обобщение, констатациите сочат, че дислексията е многофакторна черта, при която 

основните органични (генетични) уязвимости (особено във фонологичните умения) 

взаимодействат с други когнитивни умения и фактори на средата, за да доведат до 

непрекъснат повишен риск от дислексия. Може да се счита, че когато нивото на риск 

достигне определен праг, се проявява класическият профил на дислексия (Vellutino et 

al., 2004). 

 

4. „ЧЕТЯЩИЯТ МОЗЪК“: НЕВРОННИ СИСТЕМИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА 

ЧЕТЕНЕТО И КАК ФУНКЦИОНИРА МОЗЪКА НА ЧОВЕК С 

ДИСЛЕКСИЯ 

4.1. НЕВРОННИ СИСТЕМИ ОТГОВАРЯЩИ ЗА ЧЕТЕНЕТО 

Сходните резултати от различните изследвания определят три важни системи при 

четене (декодиране на думи), в лявото полукълбо (виж фиг.2). Те включват предна и 

две задни системи: 

1. предна система в лявата долна фронтална област (зона на Брока за моториката на 

речта); 

2. дорзална теменно-темпорална система, която включва ъгловата гънка, надкраевата 

гънка и задните части на горната темпорална гънка; 

3. вентрална тилно-темпорална система, която включва части от средната темпорална 

гънка и средната тилна гънка (Pugh et al., 2001, 2005; Stein, 2008). 
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Тези три системи са изключително важни за развитието на умела, автоматична 

обработка на думите (Shaywitz et al., 2002; Pugh et al., 2005): 

анализ на думата (теменно-темпорална (дорзална) област, която работи с 

отделни части от думи като фонеми, изисква ресурси за внимание и обработва 

сравнително бавно; работи чрез очертаване на визуални възприятия на 

напечатан текст върху фонологичните и семантичните структури на езика). Тази 

система е свързана с декодирането и е изключително важна за извличане и 

научаване на връзките между правописа и неговите фонологични форми, тя 

преобладава сред начинаещите читатели, които в крайна сметка ще станат 

опитни читатели, тъй като тя първо учи да се декодира печатен текст. 

форма/изглед на думата (тилно-темпорална (вентрална), работи върху цялата 

дума; система, която не изисква внимание и обработва много бързо от порядъка 

на 150 милисекунди след прочитане на думата), функционира като зона на 

визуализация на формата на думата (VWFA). Оказва се, че VWFA реагира най-

вече на бързо представени стимули и се включва дори когато думата не е била 

съзнателно възприета. 

артикулация/ анализ на думата (предна: долна фронтална гънка, свързана с 

артикулацията, изпълнява и важна функция при четене на ум и назоваване). Тази 
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система е свързана с фонологичното записване по време на четене, заедно с 

други функции (напр. фонологична памет, синтактична обработка); по-предните 

части на долната фронтална гънка играят роля в семантичното извличане. 

Съответните фонологични компоненти на тази многофункционална система, 

като темпорaлно-теменната система, са по-силно ангажирани от по-рядко 

използвани думи и псевдо-думи, отколкото от тези, които човек използва 

постоянно. Съществува и хипотеза, че тази система работи в тясна връзка с 

темпорално-теменната система за декодиране на нови думи по време на 

нормалното развитие на четенето. 

 

4.2. РАЗЛИКА МЕЖДУ ДОРЗАЛНИТЕ И ВЕНТРАЛНИТЕ 
НЕВРОННИ ВЕРИГИ 

При опитни читатели дорзалната верига отговаря с по-голямо активиране към псевдо-

думи и рядко използвани думи (думи, които трябва да бъдат декодирани с усилие), 

отколкото към познати, често използвани думи. Повишеният отговор на непознати 

стимули от дорзалната система показва, че тя се занимава с декодиране, труден 

фонологичен анализ. 

Вентралната система показва противоположния профил на реакция с по-високо 

активиране към познати думи, отколкото към псевдо-думи. Изглежда, че вентралната 

верига поддържа вид обработка, която силно зависи от познаването (т.е. паметта): 

активирането е по-високо за добре заучени думи. Допълнителните доказателства, които 

посочват това разграничение, показват, че простите задачи за идентифициране на думи 

предявяват максимален брой заявки към вентралните зони с ограничени заявки към 

дорзалните, докато задачите, които включват фонологичен или семантичен анализ, 

показват по-големи дорзални отговори (Pugh et al., 2001). 

Невронният процес на четене може да бъде описан по следния начин: при начинаещи 

читатели се наблюдава повишаване на активността в лявата темпорално-теменна кора 

(заради фонологичната обработка), придружено от намаляване на активността в 

десните долно-темпорални зони на кората (заради по-слабо използване на „визуални 

енграми“). С усъвършенстване на четенето, постепенно се намалява активността в 
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лявата темпорално-теменна кора и се увеличава активността в лявата вентрална тилно-

темпорална кора (така наречената зона на визуализация на формата на думата), което 

осигурява бърз, директен достъп до лексикална или семантична обработка (Nicolson, 

Fawcett , Brookes & Needle, 2010). 

 

4.3. КАК ФУНКЦИОНИРА МОЗЪКЪТ НА ЧОВЕК С 
ДИСЛЕКСИЯ? 

Дислексията е невробиологично състояние, а доказателството за невробиологична 

основа на дислексията е резултат от постмортални прегледи и невровизуализация на 

лица с дислексия (Scerri & Schulte-Körne, 2010). Разликите в структурата и функцията 

на мозъка, особено в темпоралната област на лявото полукълбо, са наблюдавани, когато 

хората с дислексия се сравняват с други без подобни симптоми (Snowling, 2005). 

Аномалиите на клетъчна миграция са наблюдавани от изследователи в зоната около 

Силвиевата бразда на мозъка при хората с дислексия, предимно в лявото полукълбо и с 

много по-голямо разпространение, отколкото при другите изследвани мозъци. Много 

проучвания показват променена активност на зоните на лявото полукълбо (в 

теменно-темпоралната, долната фронтална гънка и тилно-париеталната) в мозъка на 

индивиди с дислексия (Scerri & Schulte-Körne, 2010; Finn et al., 2013). 

Използвайки различни функционални техники за невровизуализация, изследователите 

откриват повишена активност в лявата долна фронтална гънка (LIFG или зона на 

Брока) в лявото полукълбо на индивиди с дислексия при задачи, свързани с четене - 

резултат, който предполага ангажиране на компенсаторни механизми в отговор на 

трудността при четене (Odegard et al., 2008). За разлика от опитните читатели, лицата с 

дислексия често показват относително ниско ниво на активация на левите теменно-

темпорални и тилно-темпорални зони (Rimrodt et al., 2010). Въпреки това, често се 

наблюдава, че еквивалентните хомолози на дясното полукълбо показват повишена 

активност в мозъка при дислексия; вероятно като компенсаторна мярка (Odegard et al., 

2008; Scerri & Schulte-Körne, 2010; Finn et al., 2013). 

Констатациите на Finn и колектив от автори (2013) показват, че хората без дислексия са 

по-способни да интегрират визуална информация и да модулират вниманието си към 
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визуални стимули, което им позволява да разпознават думи въз основа на техните 

визуални свойства, докато хората с дислексия използват променени вериги за четене и 

разчитат на трудоемки, базирани на фонология, стратегии за „озвучаване“, в зряла 

възраст (Finn et al., 2013). 

Да обобщим: разпознаването на невронните системи позволява на изследователите да 

предложат обяснение за моделите на активиране на мозъка, наблюдавани при деца с 

дислексия. Вместо безпроблемно функциониращите и интегрирани системи за четене, 

наблюдавани при деца без увреждания, нарушенията в зоните в задната част на мозъка, 

отговарящи за четенето води до това, че децата с дислексия се опитват да компенсират 

чрез преминаване към други, спомагателни системи, например, предните зони като 

долната фронтална гънка и зони от дясното полукълбо. Предните зони, важни за 

артикулацията, могат да помогнат на детето с дислексия да започне да осъзнава 

звуковата структура на думата, като формира думата с устните си, езика и гласовия 

апарат и по този начин позволява на детето да чете, макар и по-бавно и по-

неефективно, отколкото ако функционираше бързата тилно-темпорална система за 

идентифициране на думи. Зоните на дясното полукълбо може да представляват 

ангажираността на мозъчните области, които позволяват на човек със затруднено 

четене да използва други процеси на възприятие, за да компенсира лошите си 

фонологични умения. Редица проучвания на млади хора с дислексия в детството 

показват, че въпреки че могат да развият известна точност при четенето на думи, при 

тях то остава бавно и неавтоматично. В заключение, при читателите с дислексия 

нарушаването на дорзалните и вентралните системи за четене в задната част на лявото 

полукълбо е в основата на невъзможността да се развие умело четене, докато 

преминаването към спомагателни системи в левите и десните предни области и десните 

задни области подпомага точното, но не и автоматичното четене на думи. (Shaywitz et 

al., 2002). 

 

5. КОГНИТИВНИ ТЕОРИИ ЗА ДИСЛЕКСИЯТА 

 Първите теории за дислексията в развитието определят основните дефицити във 

визуалната обработка („слепота за думите“). Последните доказателства от 
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психологията на развитието, генетиката и невровизуализацията сочат обаче, че 

централният дефицит в дислексията на развитието е езиков; тъй като усвояването на 

четенето и писането всъщност е лингвистичен процес (Goswami, 2015). 

Тъй като при дислексията са засегнати различни области на когнитивното 

функциониране, се оказва особено трудно да се предложи единна теоретична рамка, 

която е в състояние да предостави задоволително обяснение на тази сложна картина на 

когнитивните увреждания (Ramus et al., 2003; Szmalec et al., 2011). Вместо това, редица 

авторитетни автори се фокусират върху ключови аспекти на нарушената езикова 

обработка в теорията за фонологичния дефицит (напр. Vellutino, Fletcher, Snowling, 

& Scanlon, 2004), върху свързани слухови и зрително-сензорни проблеми в теорията 

на магноцелуларния дефицит (Stein, 2001) и върху нарушените функции на 

двигателното обучение в теорията за автоматизма/церебеларния дефицит (Nicolson 

& Fawcett, 1995). Най-доминиращата и влиятелна теория, която обяснява дислексията е 

теорията за фонологичния дефицит. 

 

5.1. ТЕОРИЯ ЗА ФОНОЛОГИЧНИЯ ДЕФИЦИТ 

Преобладаващият етиологичен възглед за дислексията е теорията за фонологичния 

дефицит, която гласи, че трудностите при четене и правопис произлизат от когнитивен 

дефицит, който е специфичен за начина, по който мозъкът възприема и обработва 

звуците на речта (Ramus & Ahissar, 2012; Couvignou, Peretz & Ramus, 2019). 

Генетично обусловени фокални кортикални аномалии, като ектопия и микрогирия, в 

специфични области около зоната на Силвиевата бразда, които участват във 

фонологичните репрезентации и обработка, са основната причина за дислексия (виж 

Фигура 3). Това съответства на: (а) анатомичните изследвания на мозъци на хора с 

дислексия, показващи локуси на кортикални аномалии; (б) изследвания на 

функционалността при невровизуализации, които показват, че същите области участват 

във фонологичната обработка и показват необичайна активация при лица с дислексия. 

Фонологичният дефицит (и лошото представяне на лицата с дислексия) се проявява в 

три основни области: 
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1. Фонологично осъзнаване (способността за изрично внимание, преценка и 

манипулиране на звуците на речта), 

2. Вербална краткосрочна и работна памет (способността за временно 

поддържане на активни фонологични репрезентации, за кратък период на 

запазване, способност за манипулиране и повтаряне на думи или псевдо-думи), 

3. Бързо лексикално извличане (способността за бързо извличане от паметта и 

назоваване на списъци с цифри, цветове или предмети) (Galaburda et al., 2006; 

Ramus & Ahissar, 2012). 

Подобен фонологичен дефицит изглежда, че играе причинно-следствена роля в 

развитието на лошите умения за четене и правопис. Тези трудности компрометират 

способността на детето да усвои умението за съотнасяне на звуци и букви при четене и 

писане (Snowling, 2005). 

 

За да се научи да чете, едно дете първо трябва да развие разбиране за сегментната 

природа на речта и да осъзнае, че изговорените думи са съставени от най-малките от 

тези сегменти – фонемите. Това оценяване на сегментната природа на речта се нарича 

фонологично осъзнаване. Впоследствие начинаещият читател трябва също да разбере, 

че написаните думи също притежават вътрешна фонологична структура, която е 
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идентична със структурата на изговорената дума. Фонологичното осъзнаване и 

разбирането, че съставните части на думите имат връзка с фонемите, позволяват на 

читателя да свърже думите от текста със съответните думи в своя речников запас (Pugh 

et al., 2001). 

Фонологичният дефицит пречи на децата да осъзнаят фонемите като сегменти от 

изговорените думи. Без осъзнаване на фонемите, буквите от написаните думи не могат 

да бъдат съотнесени към съответните им фонологични сегменти. По-конкретно, децата 

с дислексия изпитват трудности да разберат, че изговорените думи са съставени от 

отделни звуци (т.е. фонеми) и че тези звуци се съпоставят с букви в писмения език. 

Това засяга извличането на правилата за графема-фонема, които са неизменно 

включени в усвояването на самостоятелното декодиране на думи. Трудността с 

декодирането на новите поредици от букви, образуващи думите, се разглежда като 

основна пречка за децата с дислексия да се научат да четат и може вторично да повлияе 

на обогатяването на писмения словен речник (Wimmer & Schurz, 2010). 

Значителна част от изследванията установяват, че децата с дислексия се представят 

доста по-зле от останалите при измерване на осъзнаването на фонемите, което изисква 

способност да се правят ясни преценки относно звуковата структура на думите. За 

разлика от фонологичното осъзнаване, фонологичната обработка (като повторение на 

не-думи) изисква използването на реч и е освободена от метакогнитивни заявки. Децата 

с дислексия се представят слабо и при измерване на фонологичната обработка, което 

подкрепя идеята, че имат лошо определени фонологични репрезентации – трудности, с 

които мозъкът кодира фонологията. Допълнителна подкрепа за теорията за 

фонологичния дефицит идва от продължителни изследвания, които предполагат, че 

ранните фонологични умения и знанията за буквите на децата играят причинно-

следствена роля в тяхното по-късно развитие на четенето. (Snowling, Gooch & 

Henderson, 2012). 

В заключение, теорията за фонологичния дефицит обяснява добре неуспеха при четене, 

дефицита при четене на не-думи и лошия правопис, характерни за лицата с дислексия. 

Въпреки това, някои изследователи са идентифицирали редица трудности, свързани с 

дислексията, които не  могат да бъдат лесно обосновани от тази теория (Snowling, 

Gooch & Henderson, 2012). Затова понастоящем дислексията на развитието е най-добре 
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възприемана като лек лингвистичен дефицит, който включва нарушение в 

представянето на фонологичната структура на речевия сигнал в мозъка (Goswami, 

2015). 

 

5.2. АЛТЕРНАТИВНИ ТЕОРИИ ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА ДИСЛЕКСИЯ 

Някои изследователи са идентифицирали редица трудности, свързани с дислексията, 

които не могат да бъдат лесно обосновани от теорията за фонологичния дефицит. 

Поддръжниците на хипотезата за двоен дефицит при дислексията (Wolf & Bowers, 

1999) посочват, че някои деца с дислексия имат нарушения във фонологията, други 

имат проблеми във времевата обработка и скоростта на възприятие, а трета група имат 

нарушения и в двете. Хипотезата за магноцелуларен дефицит (Stein, 2001) 

предполага, че лицата с дислексия имат нарушения в обработката на бързо представени 

слухови и зрителни стимули в резултат на увреждания в магноцелуларния път в мозъка. 

Други изследователи (Nicolson & Fawcett, 1995) твърдят, че очевидната връзка между 

неспособността за четене и времевите дефицити е свързана с анормална активация и 

функциониране на малкия мозък; това е дефинирано като хипотеза за дефицит на 

автоматизация/дефицит на малкия мозък. Според тази теория децата с дислексия 

имат проблеми с автоматизирането на когнитивните/моторните умения и нарушено 

времево възприятие – трудности, които произтичат от леко нарушение на функцията на 

малкия мозък. В подкрепа на това, малкият мозък участва в двигателните дейности, 

баланса, автоматизацията на уменията и адаптивното учене, както и в задачите за 

възприемане, които изискват точно представяне на времевата информация (Snowling, 

Gooch & Henderson, 2012). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДИСЛЕКСИЯТА 

Характеристиките на дислексията са многобройни и обширни. Важно е да се отбележи, че 

детето трябва да има множество признаци на дислексия, които се проявяват в продължителен 

период от време с някакъв тип модел (Huffman, Shaw & Thompson, 2020). 
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Проявата на дислексия се състои от два вида признаци – първични и вторични. Първичните 

признаци са основните, които се срещат при почти 100% от случаите. Вторичните признаци не 

са толкова чести, но са по-разпространени сред индивидите с дислексия, в сравнение с 

останалите четящи и пишещи лица (Tønnessen, 1997). Освен това, както изследователите, така и 

практикуващите експерти признават възможността дислексията да се проявява с най-различна 

степен на тежест. Отличителните белези на дислексията могат да варират от много леки до 

тежки и да се припокриват с други нарушения (като диспраксия, разстройство с дефицит на 

вниманието и др.) (Stein, Talcott & Witton, 2001; Milani, Lorusso & Molteni, 2010; Brady, 2019; 

Odegard, 2019). 

 

6.1. ПЪРВИЧНИ ПРИЗНАЦИ НА ДИСЛЕКСИЯ 

Затрудненията при четене и изписване точно и свободно на отделни думи са основните 

първични затруднения, пред които са изправени децата с дислексия в училище (Milani, Lorusso 

& Molteni, 2010). 

Дислексията е нарушение на развитието и проявата на дислексия се променя с развитието на 

детето. Поведенческият профил на дислексията зависи не само от възрастта, но и от тежестта 

на разстройството, от модела на затруднения във фонологичното осъзнаване и връзките между 

буквите и звуците в предучилищна възраст до по-специфичния профил на трудности при 

четене и правопис в училище (Snowling, 2005; Snowling, Muter & Carol, 2007). Освен това 

профилът на затрудненията при дислексия се различава поради различните графични 

системи (напр. азбуки), използвани за усвояване на уменията за четене и писане, метода на 

преподаване и използваните стратегии за интервенция за компенсиране на трудностите при 

дислексия (Gedutienė, 2017). 

Основните трудности, свързани с дислексията, при деца на възраст от 6 до 10 години включват: 

I. Трудности във фонологичното осъзнаване  

II. Трудности при усвояване на връзката буква-звук 

III. Трудности при точното и гладко четене 

IV. Трудности в усвояване на ръкописното писане и правописа 
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ТРУДНОСТИ ВЪВ ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ 

 Трудности при разделянето на думите на звуци  

 Трудности при фонологични игри  

ТРУДНОСТИ ПРИ УСВОЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА БУКВА-ЗВУК 

 Трудности при научаването на имената и звуците на буквите 

 Трудности при съотнасянето буква – звук и звук - буква 

ТРУДНОСТИ ПРИ ТОЧНОТО И ГЛАДКО ЧЕТЕНЕ: Грешки при четене 

Учениците с дислексия често четат думите една по една, изолирано, трудно, много бавно, 

монотонно, неизразително и с висока степен на неточност (Snowling, 2005; Huffman, Shaw & 

Thompson, 2020). Неточностите могат да включват: 

 неправилно четене: пропускане, заместване или добавяне на букви, срички и малки 

функционални думи 

 размяна, объркване на подобно изглеждащи (особено при някои шрифтове) букви: б-д, 

т–п, а-о и други  

 инверсии, грешки в последователността, объркване на реда на буквите в думите, 

вмъкване или пропускане на букви и др. 

 ограничено разпознаване с поглед на познати думи 

 трудности при четене на непознати думи 

 отгатване на края на думата 

 четене буква по буква или на срички 

 пренебрегване на пунктуационните знаци по време на четене 

 пропускане на думи или загубване на мястото в текста (думи, редове), посочване по 

време на четене (с помощта на пръст) 
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Трудностите с правописа са типична характеристика на дислексията (Huffman, Shaw & 

Thompson, 2020). 

ГРЕШКИ ПРИ ПИСАНЕ: Правописни грешки 

 изпускане, заместване или добавяне на букви, срички и думи 

 инверсии, грешки в последователността, объркване в реда на буквите в думите 

 фонетично изписване 

 множество паузи при писане на думи или преписването им от дъската 

 лош почерк 

 бавна скорост на писане 

 лоша организация на писмения текст 

Основните отличителни характеристики на децата с дислексия са броят на типичните, 

специфични грешки при четене и правопис и бавното, трудоемко, неавтоматизирано четене и 

писане в сравнение с другите деца (Odegard et al., 2008; Vellutino et al., 2004; Hudson et al., 

2007). 

След съвсем кратко четене или писане, децата с дислексия могат да бъдат видимо изморени. 

Правилното и гладко четене и писане на отделните думи са дейности, които изискват огромни 

когнитивни усилия. Тъй като се отделя толкова много време и енергия за декодиране на 

думите, вторичните последици могат да включват проблеми с разбирането на прочетеното и 

избягване на четенето (Shaywitz, 2005; Corona et al., 2012). Това не означава, че учениците с 

дислексия имат проблем с разбирането по принцип; по тази причина те често се справят много 

добре с разбирането на текст за слушане, тъй като не изразходват енергия за декодиране на 

думите (Huffman, Shaw & Thompson, 2020). Бавното и неавтоматизирано писане на отделни 

думи оказва влияние върху писането на свързан текст (диктовка и/или съчинение). 

Децата с дислексия обикновено се опитват да избягват да четат и пишат, когато това е 

възможно (Warnke, 1999; Høien & Lundberg, 2000; Williams, 2006; Fawcett & Nicolson, 2008; 

Roundy & Roundy, 2009; Huffman, Shaw & Thompson). 
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Учениците с дислексия особено избягват да пишат, защото го намират за стресиращо и 

изтощително; писмената работа може да отнеме много време и да бъде нечетлива, пълна с 

правописни грешки, с малко пунктуация и лоша организация. Много ученици с дислексия имат 

дефицити във фината моторика и писането на ръка е неавтоматизирано умение – бавно и с 

много усилие. Те може да не са в състояние да пишат непрекъснато без често да правят 

почивки. Възможно е да има необичайно разпределение върху страницата с думи, 

разположени на широко разстояние или плътно сблъскани една до друга, писане извън 

редовете и без полета. Непрегледната писмена работа може да накара читателя да 

предположи, че става въпрос за небрежност и съдържание, което съответства на 

представянето – което не винаги е точно така при много ученици с дислексия, които са 

направили най-доброто, на което са способни (Thomson, 2008). 

Важно е да се запомни, че децата, идентифицирани на различна възраст, могат да имат 

различни модели на когнитивен дефицит, например трудностите при декодирането на думи и 

правописа преобладават в първите години в училище. Като цяло, трудностите при четене и 

писане са постоянни и не изчезват с времето, въпреки че очевидно могат да бъдат облекчени 

до известна степен, ако се приложи подходяща коригираща терапия. Когато е наличен и висок 

коефициент на интелигентност, често се постига компенсация при правилното четене, но не и 

при правописа, при дете до четвърти клас или дори по-късно (Warnke, 1999). Много ученици, 

които компенсират уменията за четене, все още изпитват големи затруднения при кодирането 

(писането). Те имат трудности дори при изписването на някои често използвани думи. Поради 

това, по време на юношеството и в зряла възраст, хората, които са компенсирали ранните 

трудности при четене, все още се сблъскват с проблеми с правописа или писменото изразяване 

(Snowling, 2005; Helland, Plante & Hugdahl, 2011; Huffman, Shaw & Thompson, 2020). 

 

6.2. ВТОРИЧНИ ПРИЗНАЦИ НА ДИСЛЕКСИЯ  

Дислексията не е просто затруднение в овладяване на правилното и гладко четене и в писането 

на отделни думи; повечето деца с дислексия изпитват и други допълнителни трудности (Stein, 

Talcott & Witton, 2001). Често се срещат трудности с други символни системи, напр. числата и 

нотните записи (Frauenheim & Heckerl, 1983). До 50% изпитват някакви математически 

затруднения (Ott, 2007). 
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ТРУДНОСТИ С КРАТКОСРОЧНАТА И ДЪЛГОСРОЧНАТА ВЕРБАЛНА ПАМЕТ 

Повечето деца с дислексия изпитват затруднения при запомнянето на списъци с информация, 

дори къси списъци или кратки инструкции (Pollock, Waller & Pollit, 2004; Reid, 2011). Този 

проблем може да причини много трудности в класната стая, включително проблеми със 

запомнянето на дните от седмицата или месеците от годината, овладяването на таблицата за 

умножение и изучаването на чужд език (Snowling, 1998). Децата с дислексия обикновено се 

сблъскват с трудности по отношение на своята вербална краткосрочна памет, тъй като 

притежават по-малък капацитет за съхранение на информация от другите (Hachmann et al., 

2014); за тях е трудно да запомнят езикова информация (Гуардиола, 2001) или да запомнят 

числови факти, дата и час, да научат таблицата за умножение (Miles, 2009). Повечето хора с 

дислексия имат проблеми със запомнянето на информация в последователност (Hachman et 

al., 2014). 

Резултатите от изследванията на Hackmann и колектив (2014) показват, че дислексията е 

свързана със специфично увреждане в краткосрочната памет за последователен ред, но не и за 

информация за елементи. Хората с дислексия са се представили по-зле отколкото тези в 

контролната група при серийни задачи на вербален или невербален материал и това 

специфично увреждане може да доведе до езикови проблеми, които са характерни за 

дислексията. Ако приемем, че дефицитът в обработката на серии последователности и 

усвояването на последователности води до нарушено усвояване на писмени, а и на 

фонологични словоформи, интегрирането на писмения език като формат за представяне на 

езикови знания, който е характерен за нормалното развитие, е възпрепятствано. Нестабилното 

кодиране и консолидиране на дългосрочни знания от своя страна ще доведат до липса на 

автоматизация и забавяне в развитието на четенето и впоследствие ще доведат до несигурност 

относно писмените словоформи в различна степен за всеки индивид. 

Например, при повечето хора с дислексия са налице дефицити при работа с 

последователности, така че им е трудно да изброят дните от седмицата или месеците от 

годината в правилния ред, особено в обратен ред (Frauenheim & Heckerl, 1983; Griffiths, 2007 ; 

Stein, Talcott & Witton, 2001). 

Хората с дислексия също имат известни затруднения при организирането и изразяването на 

своите идеи, особено в структурирани ситуации, при които се изисква относително специфичен 

отговор. Тази тенденция е по-слабо забележима в ситуации на разговор. Доказани са леки 
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проблеми с намирането на думи както и синтактични грешки. Използването на езика 

обикновено е конкретно (Frauenheim & Heckerl, 1983). 

ТРУДНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ВРЕМЕТО И ОРИЕНТАЦИЯТА 

Някои деца с дислексия имат слаб усет за време, както и не толкова добра лексика, 

свързана с времето. Думи като „днес“, „утре“, „вчера“ са предизвикателство и ги 

объркват (Ott, 2007). Познаването на часовника и казването на часа може да бъде 

проблем. Думите, свързани с времето, може да бъдат объркващи. Хората с дислексия 

също имат трудности с изчисляването или преценката колко време ще е необходимо за 

определена дейност (Ott, 2007). 

Децата с дислексия имат трудности при усвояването и използването на понятия за 

време, измерение, количество, посока и географска информация. Например, те изпитват 

затруднения да научат имената на месеците в последователност, да свързват месеците 

със сезоните или празниците с месеците. Много от деца с дислексия късно определят 

водещата ръка и бъркат ляво/дясно (Stein, Talcott & Witton, 2001). 

ДВИГАТЕЛНИ ТРУДНОСТИ 

Прави впечатление също, че някои хора с дислексия имат проблеми с общата моторика, 

координацията и баланса. Някои деца с дислексия имат проблеми с двигателните 

умения и другите често ги смятат за непохватни (Ott, 2007). Наблюдават се трудности 

при хвърляне и хващане на малка топка, каране на колело, скачане, танци, пляскане в 

определен ритъм, едновременно изпълняване на няколко задачи, поддържане на баланс 

и др. (Nicolson & Fawcett, 1995; Ott, 2007; Fawcett & Nicolson, 2008; Brookes et al., 2010). 

Някои деца се обличат бавно, особено при закопчаването на копчета или връзване на 

връзките на обувките.  

 

6.3. СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ДИСЛЕКСИЯТА 

Дислексията не е само комбинация от определени трудности; тя включва набор от 

специфични способности, които са свързани с дейността на дясното полукълбо на 

мозъка (Thomson, 2008). При ученици с профил на дислексия често се забелязва 
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несъответствие между обучителните трудности и изключителни способности в други 

области (Thomson, 2008). 

Децата с дислексия имат различен и индивидуален начин на обработка на 

информацията. Те обикновено имат визуален стил на обработка на глобална 

информация в дясното полукълбо на мозъка (Reid, 2011; Bacon & Bennett, 2013). 

Повечето ученици с дислексия в проучването на Vlachos и колектив (2013) показват 

предпочитание към стил на мислене в дясното полукълбо (или причина, или следствие 

от дислексия), което се отразява от намаленото участие на лявото полукълбо по време 

на четене. Някои части на мозъка, отговорни за визуално-пространствената обработка, 

стават по-активни, когато човек с дислексия чете. Singleton с колеги (2009) споменават 

проучвания, в които децата и юношите с дислексия имат значително по-висок резултат 

при задачи за визуална обработка. Резултатите от различни проучвания показват, че 

повечето от учениците с дислексия имат добри зрителни и пространствени 

способности, отлична памет за цветовете, пространствено въображение и могат 

успешно да оперират с изображения в триизмерно пространство. Например, Everatt и 

колектив (1999, cit. Everatt et al., 2008) откриват, че възрастните с дислексия са 

постигнали по-високи резултати при творческа задача за рисуване в сравнение с 

участващите в проучването хора без дислексия. 

Установено е, че някои ученици с дислексия притежават изключителни способности 

като творчески и артистични таланти, откриване на неочаквани логически връзки, 

способност да виждат „цялата“ картина, способност за творческо решаване на 

проблеми, изключителна решителност и отдаденост за упорита работа. Това им 

позволява да постигнат страхотни резултати в области като архитектура, механика, 

инженерство, дизайн, компютърни технологии и изящни изкуства (Høien & Lundberg, 

2000; von Károlyi, 2001; Bacon & Bennett, 2013). Добре известно е, че много изтъкнати 

учени и техници имат или са имали ясно изразени дислексични проблеми. Много хора 

с дислексия се отличават в области, които изискват креативност и нови идеи (например 

архитектът Ричард Роджърс, бизнесменът Ричард Брансън и др.) (Høien & Lundberg, 

2000; Ott, 2007). Учениците с дислексия комбинират и използват всичките си сетива, за 

да учат и решават проблеми, като често предлагат оригинални и креативни решения. 

Освен това, те обикновено са описвани от другите като притежаващи прозрение, 
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интуиция и по-висока чувствителност към околната среда и емпатия към други хора 

(Høien & Lundberg, 2000). 

Thomson (2008) твърди, че учениците с дислексия могат да проявяват таланти в 

дейности, свързани с представянето или дори в някои академични области (напр. те 

могат да бъдат превъзходни спортисти, да имат добри умения за решаване на проблеми 

или силно развито пространствено виждане), но често не успяват да достигнат ниво 

съизмеримо с техните способности заради дислексията си, може би дори изглежда, че 

губят интерес, стават отегчени и агресивни или недоволни. 

Въпреки това, връзката между дислексията и креативността все още не е ясно 

потвърдена. Въпреки че са провеждани някои емпирични изследвания за установяване 

на тази връзка, могат да бъдат направени няколко предположения за обяснение на 

естеството на хипотетичната връзка между дислексията и креативността (Wolff & 

Lundberg, 2002): 

1. Добрите визуални умения и креативност може да представляват компенсация, 

която допринася за еволюционната устойчивост на гените на дислексията. 

2. Може да има по-общ фактор, който причинява както дислексия, така и 

креативност без пряка причинно-следствена връзка между двете състояния. 

3. Връзката между дислексията и креативността може да отразява компенсация за 

ранен провал във високо ценените умения в училище. По този начин децата с 

дислексия са склонни да търсят възможности за успех в други области.  

4. Трудностите при четене и писане и произтичащата от това фрустрация могат да 

активират оригинални и нетрадиционни стратегии за справяне и начини на 

мислене. 

5. Връзката може да е илюзия, основана на несъответствието между постиженията 

на грамотност и артистичния талант. Такива таланти могат да бъдат по равно 

разпределени между недислексици и дислексици, но те са просто по-видими 

сред хората с дислексия. Хората без дислексия имат широко отворени врати за 

всяка област, докато талантливите хора с дислексия са ограничени до 

невербални области, като изкуство, дизайн и занаяти. 
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Чрез по-подробни и невро-биологично ориентирани изследвания може да се постигне 
по-задълбочено разбиране на естеството на връзката между дислексията и редица 
специфични способности. 

 

 

7. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДИСЛЕКСИЯТА 

Разпространението на дислексията зависи от точното определение и критериите, 

използвани за нейното дефиниране в различните страни. Изследванията показват, че 

дислексията е на долната граница на нормалното разпределение на способността за 

четене на думи. По този начин, за да се оцени разстройството, трябва да се зададе 

донякъде произволна граница на непрекъсната променлива. Често срещана дефиниция 

определя граничната стойност за постижения в четенето с 1,5 стандартни отклонения 

под средната за възрастта и определя 3–17,5 % от населението като имащо дислексия 

(Snowling, 2005; Peterson & Pennington, 2012; Snowling, 2013). 

 

7.1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: РАЗЛИЧНИ ПИСМЕНИ СИСТЕМИ  

Дислексията се среща във всички изследвани до момента езици, въпреки че нейното 

проявление се различава по отношение на правописа (Goswami, 2015). Дислексията е 

докладвана като разстройство, свързано не само с използването на азбучни системи 

(буквите), но и при клинописно или символно писмо (Benitez-Burraco, 2010). При 

азбучните системи, разпространението на дислексията зависи от спецификата на 

ортографията – степента на съответствие буква-звук. Правописът на азбучните езици се 

определя като повече или по-малко „прозрачен“ (транспарентен), затова 

разпространението на дислексията варира в зависимост от езиците и страните (виж 

Таблица 1). Сред азбучните езици английският е особено труден за дислексиците, 

заради многото варианти на съотнасяне между графеми и фонеми. 

Таблица 1. Разпространение на дислексията в различните писмени системи 
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Писмена система Език  Процент Държава: автори 

АЗБУЧНА ПИСМЕНА СИСТЕМА 

 

 

 

 

 

ПРОЗРАЧЕН 

Италиански 3.2–35 Италия: Stella, 2004; Barbiero et al., 

2012  

Фламандски  3  Нидерландия: Hellendoorn & 

Ruijssenaars, 2000  

Испански 3.2–5.9 Испания: Soriano-Ferrer & Echegaray-

Bengoa, 2014  

Френски 3.5–5 Франция: Le Jan et al., 2011; Leonova, 

2012  

Шведски 5  Швеция: Andersson, 2004  

Руски ~5–10  Русия: Kornev, Rachlin & Grigorenko, 

2010  

Немски 3–8  

~14  

Германия: Döhla & Heim, 2016;  

Branderburg et al., 2015  

Чешки ~8  Чехия: Zelinkova, 2004  

Гръцки ~9 Гърция: Padeliadu & Sideridis, 2000  

 

 

МАТОВ 

Датски 3–7  

~12 (adults) 

Дания: Jandorf, Haven & Nielsen, 

2004;  

Elbro, Moller & Nielsen, 1995 

 

Английски 

5–10  ОК: Taylor & Walter, 2003; Undheim, 

2009 

10–12  ОК, САЩ, Австралия: Wydell, 2012 

5–17,5 САЩ: Vellutino et al., 2004; Helland et 

al., 2011; Eicher & Gruen, 2013 

ЛОГОГРАФИЧНИ И СРИЧКОВИ ПИСМЕНИ СИСТЕМИ 
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Китайски 4–8 

3,9 

Китай: Meng & Zhou, 2004; Sun et al., 

2013  

Японска писмена система 3–4 Кана 

5–8 Канджи 

Япония: Todo, 2004; Ogino et al., 2011 

Персийски 5,2 Иран: Pouretemad et al., 2011  

 

7.2. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: РАЗЛИКИ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ 

В изследователската литература има противоречие затова дали момчетата са по-

склонни от момичетата да изпитват затруднения при четене и писане (Berninger et al., 

2008; Wheldall & Limbrick, 2010). Повечето данни от популационни (епидемиологични) 

проучвания дават последователни резултати: при момчетата има по-голям риск от 

дислексия, отколкото при момичетата. Въпреки това, съотношението на момчетата към 

момичетата с обучителни затруднения се различава в отделните държави, като варира 

от 1,2:1 до 6,78:1 (Berninger et al., 2008; Hawke et al., 2009; Liederman, Kantrowitz & 

Flannery, 2005; Raskind, 2001; Rutter et al., 2004; Quinn & Wagner, 2015). Резултатите 

показват по-голяма разлика между половете с нарастване на тежестта на 

разстройството, особено когато става въпрос за трудности с правописа (Hawke et al., 

2009; Berninger et al., 2008; Landerl & Moll, 2010). 

Резултатите от няколко скорошни проучвания потвърждават, че повече момчета, 

отколкото момичета имат проблеми с четенето, но тези разлики не са толкова големи, 

колкото се считаше в предишните изследвания; например Wheldall and Limbrick (2010) 

анализират оценките за способностите за четене на близо милион и половина деца в 

Австралия в периода 1997-2006г. и стигат до заключението, че средното съотношение е 

1,77:1. По същия начин, след анализ на уменията за четене на близо половин милион 

второкласници, Quinn and Wagner (2015) установяват съотношение 2,11:1. 

Няма конкретен отговор защо момчетата имат повече затруднения при четене и писане 

от момичетата. Разликата между половете може да се дължи на по-голямата вероятност 
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момчетата да бъдат идентифицирани. Повече момчета, отколкото момичета са били 

насочени за оценка, което предполага, че учителите забелязват по-често момчетата 

отколкото момичетата с дислексични затруднения, може би защото не компенсират 

толкова добре или се държат по-смущаващо. Момчетата са по-склонни да изразяват 

фрустрация и напрежение чрез поведенчески проблеми (например агресивно 

поведение) (Fink, 1998; Shaywitz, 2003; Liederman et al., 2005; Snowling, 2005; Quinn & 

Wagner, 2015). В същото време част от момичетата с дислексия остават 

недиагностицирани и не могат да получат необходимата им помощ (Liederman et al., 

2005). Например, резултатите от изследването на Quinn and Wagner (2015) показват, че 

съответствието между идентифицирането на затрудненията според  критериите на 

тяхното проучване и идентифицирането в училище на деца с нарушения  в ученето като 

цяло е било лошо и то по-лошо за момичетата; едва 1 от 4 момчета и 1 от 7 момичета от 

тяхното проучване са идентифицирани, че имат проблеми с четенето в училище. 

В заключение, има разлика между половете при разпространението на дислексия. До 

известна степен това може да се обясни, с това че момчетата са склонни да бъдат по-

уязвими от момичетата към генетичните, невробиологичните фактори и тези на 

заобикалящата ги среда. Въпреки това, уязвимостта на момчетата към гореспоменатите 

фактори все още подлежи на дискусия, така че въпросът следва да бъде разглеждана в 

контекста на многопланови изследвания. 
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ГЛАВА 3: РАННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ 

ЗАТРУДНЕНИЯ  

 

ВЪВЕДЕНИЕ  

На всеки може да се случи понякога да има проблеми с ученето и/или с поведението. 

Тъй като живеем в свят, който се променя практически всеки ден, този факт всъщност 

не е изненадващ. Ако обаче проблемите продължават по-дълго време и започнат да 

предизвикват други затруднения, те могат да бъдат признак за нарушение на 

способността за учене, а в някои случаи – за хиперкинетично разстройство с дефицит 

на вниманието (ХАДВ). Забавянето в овладяването на уменията и нормите на 

поведение, дори при деца на 4 или 5 години, не трябва да се пренебрегват. Важно е 

родителите, учителите, възпитателите и всички, полагащи грижи за детето, да го 

наблюдават внимателно и да споделят опасенията си (ако има такива), за да може 

възможно най-рано да се направи консултация със специалист и детето да получи 

необходимата му помощ възможно най-скоро - преди да започне да изпитва съмнения в 

себе си, разочарование и неуспех. Поради наложилото се стереотипно мислене „моето 

дете ще порасне и всичко ще се оправи, то ще се научи, ще навакса“ - има вероятност 

да се пропусне моментът на ранна интервенция, който е от изключителна важност. 

В световен мащаб около 800 милиона малки деца са засегнати от биологични, 

екологични и психосоциални условия, които могат да ограничат когнитивното им 

развитие. По последни данни в Европа броят на децата със специални образователни 

потребности (СОП) е 15 милиона. Оценките сочат, че дислексията - обучително 

затруднение, което засяга способността за четене – се наблюдава при около 6% от 

европейското население, а разпространението на разстройствата от аутистичния 

спектър  също е по-високо, отколкото се смяташе досега. Според изследванията, 

проведени от организацията "Разстройства от аутистичния спектър в Европа", данните 

показват, че в единадесетте държави-членки на ЕС, участвали в статистическото 

проучване, до 1 на 89 деца може да е засегнато от разстройство от аутистичния спектър. 

(European Commission, 2018) 
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Статистическите данни (фиг.1), събрани и публикувани от Европейската агенция за 

специални потребности и приобщаващо образование, дават представа за процента на 

децата със СОП сред цялото население в училищна възраст във всяка страна (European 

Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018). Въпреки че цифрите може да не 

изглеждат обезпокоителни или тревожни, за съжаление те се увеличават. 

Децата със СОП често напускат училище преждевременно и са изложени на много по-

висок риск да станат безработни или икономически неактивни. По данни на Службата 

за европейски парламентарни изследвания на Европейския съюз само 50,6 % от хората 

с увреждания са трудово заети, в сравнение със 74,8 % от хората без увреждания. 

Коефициентът на безработица на лицата с увреждания в ЕС на възраст между 20 и 64 

години е 17,1 % в сравнение с 10,2 % от лицата без увреждания, а коефициентът на 

активност на лицата с увреждания в ЕС (процент на активните лица спрямо сравнимото 

общо население) е само 61,0 % в сравнение с 82,3 % от хората без увреждания. 

(Anglmayer I, 2017) 

Освен това, родителите на деца със СОП са подложени на голям стрес. Ако те не 

получават адекватна подкрепа, не само развитието на детето страда, но и цялото 

семейство може да бъде подложено на значително напрежение. (National Center of 

Learning Disabilities, 2020) Ето защо един от най-ефективните начини за осигуряване на 

успех е включването на семействата в образованието на техните деца. Макар че 

участието на семейството е от полза за всички ученици, децата с увреждания често се 

нуждаят от по-високо ниво на родителско участие и подкрепа, отколкото връстниците 
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им без затруднения, за да получат същото ниво на образование. Децата с увреждания 

често се сблъскват с многостранни предизвикателства в клас, които изискват специално 

внимание от страна на учителите и активно участие от страна на техните семейства.  

Педагозите също се сблъскват с предизвикателства, когато мислят как най-добре да 

ангажират семействата в грижите за децата с увреждания. Въпреки че много педагози 

са наясно колко важно е участието на семейството, може да им липсва знание за това 

как да го постигнат, особено когато се опитват да включат семействата в ежедневното 

обучение или в индивидуалната образователна програма.  Ранните детски години са 

изключително важни. Ето защо педагогът може да бъде човекът, който забелязва и 

решава проблемите. Според изследователите от Virginia Commonwealth University 

Карол и Джеймс Биърс ранното идентифициране и интервенция дава възможност на 

учителите да работят както с родителите, така и с децата, и да повлияят на по-

нататъшното им развитие. (Beers, C., & Beers, J., 1980) 

Съществуват много предизвикателства, обаче най-голямата част от тях могат да бъдат 

преодолени. Ранната интервенция, доброто партньорство между семейството и 

училището, основано на постоянен диалог и ангажираност, могат да помогнат за 

разрешаването на много от проблемите както на семействата на децата с увреждания, 

така и на педагозите Несъмнено ранното разпознаване на възможните затруднения, 

целенасоченият скрининг и оценка, ефективната интервенция и постоянното 

наблюдение на напредъка са от решаващо значение за подпомагане на децата с 

обучителни затруднения, давайки им възможност да успеят в училище, на работното 

място и в живота като цяло. 

 

1. ВАЖНОСТТА НА РАННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 

ЗАТРУДНЕНИЯТА 

Светът се развива бързо в много аспекти (напр. технологиите и въпросите на 

сигурността) и на теория би трябвало това да води до увеличаване на възможностите и 

благосъстоянието. Разбира се, това не може да е вярно за всички хора. В световен 

мащаб се наблюдава непрекъснато нарастване на процента на децата, диагностицирани 
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с нарушения в уменията за учене (Koegel L., R.Koegel, K.Ashbaugh & J.Bradshaw, 2013). 

По този начин интервенцията, както и програмите за идентификация са от решаващо 

значение. 

Изследванията показват, че най-ранния опит на децата има решаваща роля за 

развитието на техния мозък. Центърът за детско развитие към Харвардския университет 

(2008 г.) обобщава резултатите от тези изследвания: 

 Невронните вериги, които са в основата на ученето, поведението и здравето, са 

най-гъвкави или "пластични" през първите три години от живота на детето. С 

течение на времето те стават все по-трудни за промяна. 

 Постоянният "токсичен" стрес: като крайна бедност, малтретиране и пренебрегване 

или тежка депресия на майката, може да увреди развиващия се мозък и да доведе 

до проблеми с ученето, поведението и физическото и психическото здраве през 

целия живот.  

 Мозъкът укрепва от положителния ранен опит, особено от стабилните 

взаимоотношения с грижовни и отзивчиви възрастни, безопасната и подкрепяща 

среда и подходящото здравословно хранене.  

 Ранното социално/емоционално развитие и физическото здраве осигуряват 

основата, върху която се развиват когнитивните и езиковите умения. 

 Висококачествените услуги за ранна интервенция могат да променят траекторията 

на развитие на детето и да подобрят резултатите за децата, семействата и 

общностите. 

 Вероятно е интервенцията да бъде по-ефективна и по-евтина, когато се предоставя 

по-рано, а не по-късно. 

Като се имат предвид тези аспекти, става ясно, че ранната интервенция има 

изключително важна роля не само за развитието на детето, но и за целия му живот. Ако 

има забавяне в идентифицирането, ще бъде много по-трудно да се намесим по-късно. 

Изследванията показват, че на 9-месечна възраст само 9% от децата, които имат 

забавяне в развитието, което на следващ етап би довело до сериозни затруднения, 

получават специализирана помощ; при децата на 24-месечна възраст процентът е едва 

12%. (Feinberg, E., 2011) 
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Ранната интервенция за деца от 0 до 3 години има четири основни цели:  

1) да подкрепя семействата по отношение развитието на техните деца; 

2) да насърчава развитието на децата в жизненоважни области;  

3) да насърчава увереността на децата, че могат да се справят с трудностите;  

4) да послужи като превенция за бъдещи сериозни проблеми. (National Children’s 

Bureau, 2004) 

Проучванията показват, че когато затрудненията в ученето се установят навреме, те 

могат да бъдат коригирани, което спомага за подобряване на резултатите на 

засегнатите деца, тъй като умът им продължава да се адаптира към новопридобитите 

умения. (Learning Center, 2019) Ранното идентифициране на затрудненията в ученето 

при детето може да помогне на специалистите да разработят методи за подобряване на 

комуникацията и управлението на поведението, които ще помогнат на детето да се 

разбира по-добре с другите деца. В резултат на това способността на детето да разгърне 

академичния си потенциал се подобрява. За съжаление, голяма част от преждевременно 

напусналите училище, са младежи със затруднения, които не са били идентифицирани 

навреме и децата не са получили необходимата помощ.  

Работната група "Системи за ранно детство", съставена от национални лидери от 

политически и изследователски организации в САЩ, създаде обща концептуална 

рамка, която признава необходимостта от системен подход към ранното детско 

развитие. (Bruner, C, 2019)  
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Ясно е, че всички услуги, показани в графиката, трябва да бъдат налични, на приемлива 

цена, с много добро качество и достъпни за всички нуждаещи се. Тяхното 

припокриване подчертава, че доставчиците във всеки сектор трябва да могат да 

свързват малките деца и техните семейства с услуги извън тяхната професионална 

сфера, да координират работата си с други доставчици, когато обслужват едно и също 

дете и семейство, и да помагат на други доставчици да отговорят в максимална степен 

на нуждите на децата. Според Британския институт за обучителни затруднения (2004) 

„изследванията и практиката са доказали, че ранната интервенция води до незабавни и 

дългосрочни ползи за децата с увреждания, техните семейства и обществото“. 

Тази тема е широко обсъждана не само в Европа или САЩ. Трудностите в ученето 

могат да се превърнат в проблем за всички хора, независимо от тяхната възраст, раса, 

пол или местоживеене. Според групата на детските психолози в Австралия (2021) 

ранната интервенция помага за: 

 справяне с трудностите в ученето, преди те да се задълбочат и да доведат до други 

проблеми (поведенчески и емоционални); 

 преподаване на специфични умения и стратегии, които да се фокусират върху 

силните страни и да минимизират, подобрят или заобиколят слабите страни; 

 подобряване на постиженията и образователните резултати. 

По принцип тя помага на децата да разгърнат пълния си потенциал като ученици. 

Въпреки това програмите за интервенция трябва да се разработват в съответствие с 

профила на учене на всяко дете.  

Деца, за които първоначално се смята, че имат по-нисък интелект от своите връстници, 

може да се окаже, че са с нормален интелект, но имат проблем с ученето, който им 

пречи да разгърнат потенциала си. Неразпознаването на причините, поради които 

малките деца изпитват затруднения в училище, ще им попречи да получат помощта, от 

която се нуждаят, за да разгърнат потенциала си. 

Трудностите в ученето не изчезват от само себе си. Напротив, с течение на времето те 

се задълбочават. Изоставането в трети клас може да не изглежда като голям проблем. 

Когато стигнат до четвърти, а след това и до пети клас, последиците от обучителните 



83 

 

затруднения стават по-очевидни, а децата вече са изостанали значително. В този 

момент децата изпитват липса на самоувереност и стават все по-неудовлетворени, 

което понякога ги кара да избухват. От друга страна, ако затрудненията в ученето се 

установят рано, могат да се предприемат мерки, които да помогнат на децата да 

придобият житейските умения, необходими за успех в зряла възраст. 

Изпращането на дете с обучителни затруднения в специално училище (където такива 

все още съществуват) може да премахне редица допълнителни проблеми. Децата със 

затруднения в ученето често се налага да повтарят класа, тъй като не могат да покрият 

академичните изисквания за преминаване в следващия клас. Могат да се появят 

поведенчески проблеми, а тези, които стигнат до гимназията, е по-вероятно да 

отпаднат, ако не получат подкрепа за преодоляване на своите затруднения в ученето. 

Колкото по-рано се диагностицират и адресират нарушенията на способността за учене, 

толкова по-голяма е вероятността децата да постигнат добри резултати. Ранното 

диагностициране не само подобрява способността на детето да разгърне академичния 

си потенциал, но и предотвратява развитието на ниско самочувствие и поведенчески 

проблеми, които допълнително влошават способността на детето да учи. Без ранно 

диагностициране потенциалът на детето да развие уменията, от които се нуждае, за да 

води нормален и успешен живот като възрастен, може да бъде силно ограничен. 

 

2. РАННИ МАРКЕРИ ЗА ВЪЗМОЖНИ ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 

Да се научите да разпознавате ранните маркери на обучителните затруднения и да 

осигурите на децата необходимата им подкрепа възможно най-скоро може да бъде от 

решаващо значение за потенциалния успех на детето. Въпреки че нарушенията на 

способността за учене могат да бъдат открити във всички възрасти - от предучилищна 

до гимназиална, винаги е най-добре диагнозата да бъде поставена възможно най-рано.  

Всяко дете учи по свой собствен и уникален начин. Важно е да се разбере, че децата с 

увреждания просто интерпретират информацията по определен, различен от 

традиционния, начин. Способността на детето да чете, пише, да говори, да смята и да 
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създава социални взаимоотношения може да бъде засегната от нарушение на 

способността за учене. 

Забавянето в развитието на някое от следните умения може да подскаже, че е възможно 

в бъдеще детето да изпита затруднения в ученето: 

 Обща моторика - движения на големите мускули, като например изправяне, ходене 

или повдигане. 

 Фина моторика - движения на малките мускули, като например хващане на 

предмети, движение на пръстите на ръцете и краката. 

 Комуникация - способност за разбиране на езика или за използване на речта. 

 Когнитивни умения - Способност да мисли и да решава проблеми. 

 Социални/емоционални умения - Способност да взаимодейства по подходящ начин 

с другите и да проявява подходящи емоционални реакции. (University of Michigan, 

2010)  

В началното училище децата започват да напредват с различни темпове. Когато 

постъпят в трети клас, от тях се очаква да могат да четат по-сериозни книги, 

подходящи за възрастта им, да пишат кратки съчинения и преразкази, да събират и 

изваждат, да знаят таблицата за умножение, да решават текстови задачи и т.н. 

Способностите за учене се обуславят от различни фактори, някои от които са 

неизвестни. От друга страна, генетиката и факторите на околната среда могат да 

увеличат вероятността детето да има затруднения в ученето. Нарушенията в ученето не 

са в резултат на културни или езикови различия, недостатъчно или неправилно 

преподаване, социално-икономически статус или липса на мотивация, макар тези 

фактори да могат да повлияят на развитието на детето и формирането на неговите 

умения за учене. 

Макар че етапите на развитие се постигат с предвидими темпове, често се срещат 

малки разлики в развитието на отделните деца. В резултат на това малките забавяния не 

са непременно признак на проблем. Изключително важно е да разберете нормалните 

модели на растеж в периода на ранното детство, за да можете да забележите евентуални 
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забавяния. Не бива да се търси вина у когото и да било, ако детето има затруднения в 

ученето. Познаването на собствения стил на учене и оценяването на факта, че всеки 

има различни силни и слаби страни, е от полза за всички деца. 

Нарушенията на способността за учене се диагностицират трудно и не съществува 

универсален набор от симптоми, който да е приложим за всички деца. Освен това 

много деца се опитват и дори в известна степен успяват да прикрият проблема. Все пак 

имайте предвид, че ранните маркери варират при всяко дете и е възможно да не са 

налице всички признаци. Много силен предупредителен знак е наличието на случаи на 

нарушения/затруднения в ученето в семейството, защото в много случаи причините са 

генетични. 

Таблицата по-долу  представя ключовите моменти в развитието на уменията: 

 Моторика 

В областта на двигателните умения има две категории: обща моторика и фина 

моторика. Общата моторика се занимава с големите мускулни групи, осъществяващи 

дейности като ходене, бягане, скачане. Фината моторика се определя от малките 

мускули и включва дейности като писане, оцветяване, завързване на обувки и др. 

 Игра и социални умения 

Играта е доброволно участие в самомотивирани дейности, които обикновено се 

свързват с удоволствие и наслада. Играта може да се състои от забавление, подражание 

или въображение, конструктивни, междуличностни (игра с други хора) или 

вътрешноличностни (самостоятелна игра) взаимодействия. Играта е начинът, по който 

децата се запознават с околната среда, с телата си и с мястото си в заобикалящия ги 

свят. 

Социалните умения са уменията, които използваме всеки ден, за да взаимодействаме 

и общуваме с другите. Те включват вербално и невербално общуване, като реч, 

жестове, изражение на лицето и език на тялото. Човек има добри социални умения, ако 

знае как да се държи в различни ситуации и разбира както писмените, така и 

общоприетите правила при общуване с другите. 
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 Фонологична обработка и езикови умения  

Фонологичното осъзнаване е разбиране на това кои са звуковете и как те се съчетават, 

за да се съставят думи. Уменията включват способността да се римува, да се разделят 

думите на срички и отделни звуци, да се смесват звуци, да се определят звуците в 

различни позиции в думите и да се манипулират звуците в думите. 

 Зрително-пространствена ориентация 

Зрителните възприятия се отнасят до способността на мозъка да осмисля това, което 

виждат очите. Това не е същото като остротата на зрението, която се отнася до това 

колко ясно вижда човек (например „зрение 20/20“). Човек може да има зрение 20/20 и 

въпреки това да има проблеми със зрителните възприятия. Добрите зрителни 

възприятия са важни за много от ежедневните умения, като четене, писане, подреждане 

на пъзели, рязане, рисуване, решаване на математически задачи, обличане, намиране на 

чорап на пода в спалнята, както и за много други умения. Ако детето не е в състояние 

да изпълнява тези ежедневни задачи, може да пострада неговото самочувствие и да се 

влоши неговото представяне както в игрите (на по-ранна възраст), така и в академичен 

план, когато тръгне на училище. 

 Математически компетенции 

Децата започват да изучават математика веднага след като започнат да опознават света. 

Всяко умение, което усвояват, се основава на това, което вече знаят - от различаването 

на форми до броенето и разпознаването на модели. Има няколко основни етапа в 

математиката, които повечето деца достигат приблизително по едно и също време. 

Важно е да запомните, че децата усвояват математическите умения с различна скорост 

и в повечето случаи тези умения се подобряват с напредването на възрастта. 
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Моторика Игра и социални 

умения 

Фонологични умения  Езикови умения  Зрително-

пространствена 

ориентация  

Математически 

компетенции  

Дете на 3-4 години трябва да може да: 

ОБЩА МОТОРИКА  

Тича около даден обект; 

Върви по линия; 

Пази равновесие на един крак 

5-10 сек; 

Подскача на един крак; 

Бута, дърпа, търкаля играчки 

на колелца; 

Кара колело с три колела; 

Използва шейна самостоятелно 

Прескача предмети с височина 

около 15 см и се приземява на 

два крака; 

Хвърля топка над глава; 

Лови подскачаща топка 

Да се отнася към кукли или 

плюшени играчки сякаш са 

живи  

Да играе с други деца. 

Да използва в играта 

символи (например пръчка 

за меч)  

Включва в играта теми, 

които отразяват ситуации, 

които рядко се случват в 

ежедневието (например 

посещение при лекар)  

Играе с механични играчки  

Спазва реда си, когато 

играе с други деца  

Играе с 2-3 деца в група 

Включва в играта теми, 

които са извън личния му 

На 30-36 месечна възраст 

се появява способност за 

създаване на рими 

Все още се наблюдават 

затруднения в 

разграничаване на 

подобно изглеждащи 

букви и/или комбинации 

от букви 

Следва инструкции от 3 

стъпки (напр. Посочи 

котката, после кучето и 

маймунката)  

Разбира по-дълги и по-

сложни изречения 

Към 4-годишна възраст 

използва около 1500 думи 

Може да обясни какво 

прави 

Може да каже за какво 

служи или как работи 

даден предмет 

Започва да говори за 

минали събития 

Разбира и отговаря на 

въпроси като Кой? Къде? 

Кога? 

Реди пъзели (6-8 части) 

Познава цветовете 

Познава основните 

геометрични форми 

Брои до 10 

Познава цифрите от 1 до 5 

Разпознава собственото си 

име 

Рисува човешка фигура в 

детайли (глава, тяло, ръце, 

крака, коса, лице)  

Строи по модел 

конструкции от кубчета с до 

6 елемента  

Ниже последователност от 

дребни мъниста  

Разпознава форми в 
заобикалящата го среда  

Начални умения за 
сортиране по цвят, размер, 
форма, предназначение  

Сравнява и 
противопоставя, 
използвайки 
характеристики като 
височина, размер, пол и др.  

Брои до 20 като посочва 
правилно, броейки 
предмети в група  

Разбира, че цифрите 
изразяват броя на 
предметите (цифрата 5 
означава пет предмета) 

Използва пространствена 
ориентация, за да сглобява 
пъзели  
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ФИНА МОТОРИКА 

Строи кула от девет малки 

кубчета; 

Да реди мозайка по модел; 

Рисува кръг; 

Моделира с пластилин 

(оформя топче, змия, 

курабийка) 

опит (напр. пожарникар 

спасява хора)  

Говори за своите чувства 

Изпитва срам и неудобство, 

ако го хванат да върши 

нещо нередно  

Повтаря по пунктир Започва да прави връзка 
между причина и следствие 
и да предвижда 
последствията (напр. Какво 
ще стане, ако изтърве 
играчката от балкона на 
шестия етаж)  

 

Дете на 4-5 години трябва да може да: 

ОБЩА МОТОРИКА 

Може да върви заднишком 
(пръсти – пета); 

Може да подскочи напред 10 
пъти без да падне; 

Изкачва и слиза по стълби 
самостоятелно, местейки 
краката последователно;  

Прави кълбо напред 

ФИНА МОТОРИКА 

Изчаква реда си и опитва да 

води преговори  

Играе с други деца, като в 

играта споделя общи цели 

(напр. Да построят замък от 

пясък) 

Предпочита да играе с други 

деца, отколкото сам  

Влага въображение в играта  

Обича да играе игри с 

прости правила (напр. 

Брои сричките в думата 

с пляскане  

Разпознава и назовава 

думи, започващи с 

еднакъв звук  

Може да обединява 

срички в дума (напр. го-

ра = гора) 

Може да брои звуците в 

думата (около 50% от 

децата овладяват това 

Следи смисъла на 
разговора на другите  

Постоянно обогатява 
речника си 

Разбира и използва 
думите, означаващи цвят и 
форма  

Може да сортира обекти в 
прости категории (напр. 
животни, храни и др.) 

Формулира изречения от 

 Събира като брои пръстите 
на едната ръка (от 1 до 5) и 
започва с 6 на другата ръка  

Разпознава числата до 20 и 
може да ги сравнява (напр. 
15 е повече от 10) 

Дорисува симетрични 
фигури 

Използва прости карти, 
например за да открие 
„скрито съкровище”  
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Реже по линия; 

Рисува кръстче; 

Рисува квадрат; 

Изписва някои главни печатни 
букви (най-често буквите от 
името си) 

криеница) 

Може да променя правилата 

в хода на играта  

Все още са възможни 

затруднения в общуването 

Може да среща трудности 

да учи от другите заради 

дефицити в разбирането и 

вниманието  

Може да среща трудности 

да изразява желанията, 

мислите и идеите си  

При наличие на трудности 

във взаимодействието с 

другите деца може да се 

стигне до ниско 

самочувствие  

умение към 5-годишна 

възраст)  

минимум 5-6 думи. 

Разбира и отговаря на 
въпроса Как? 

Пита за значението на 
непознати думи  

Говори за минали и 
бъдещи събития  

 

 

Започва да разбира основни 
понятия за време: снощи, 
довечера, дните от 
седмицата, сезоните  

Следва многостепенни 
инструкции, правилно 
използва думите „първи”, 
„следващ”, „последен”  

Разбира значението на думи 
като „възможно”, „навярно” 
и т.н.  

 

Дете на 5-6 години трябва да може да: 

ОБЩА МОТОРИКА 

Бяга леко на пръсти; 

Може да балансира по ниска 

Играе с други деца като 

спазва правилата на играта  

Влага въображение в 

играта, имитирайки 

ежедневни дейности 

Разпознава думи, които 

се римуват; може да 

изключва „излишната” 

за дадена рима дума 

(напр. котка- лодка-

Следи смисъла на 
разговора на другите  

Следва многостепенни 
инструкции  

Изписва името си 

Строи по модел 

Строи пирамида от 6 

Брои до 30; може да назове 
броя предмети (напр. на масата 
има четири молива)  
 

Групира предмети по признак 
и може да преброи и да назове 



90 

 

греда; 

Скача от място със събрани 
крака; 

Бяга на място; 

скача на въже; 

кара кънки/ролери 

 

ФИНА МОТОРИКА 

Изрязва по контур прости 

форми  

Рисува триъгълник; 

Повтаря по пунктир сложни 

фигури; 

Пише собственото си име; 

Пише цифрите от 1 до 5; 

Оцветява в контура; 

Държи правилно молива; 

Фиксирана водеща ръка; 

Апликира правилно 

(напр.готвене) 

Обича да включва в играта 

теми, които са извън личния 

му опит (напр. пътуване в 

космоса) 

Преговаря с другите по 

време на играта 

Активно се включва в игри с 

ясни правила (напр. Не се 

сърди човече) 

куче)  

Определя първия звук в 

думите  

Определя последния 

звук в думите  

Изрежда думи, които 

започват с един и същи 

звук 

Слухово определя коя от 

произнесените думи е 

различна (напр. сок, сок, 

сак)  

Свързва 3 – 4 звука, за 

да образува дума (напр. 

р-ъ-к-а = ръка) 

Разделя кратки думи на 

съставящите ги звуци 

(напр. море = м-о-р-е)  

 

Обогатяване на 
имресивната реч  

Използва сложни 
изречения 

Използва езика на 
въображението в играта - 
обича да влиза в роли и да 
разиграва истории 

Умее да описва обекти, 
посочвайки няколко 
характеристики (форма, 
цвят, размер, 
предназначение) 

Разграничава и правилно 
използва понятията за 
време: вчера, утре, сутрин, 
следобед, по-късно и др.  

Задава въпроси Как? Кога? 
Защо?  

 

кубчета 

Реди пъзел (20 части) 

броя предмети във всяка група 

Изважда, като отнема предмети 
от дадената група   
 

Използва числителни редни и 
определя кой предмет е първи, 
кой втори, ... и кой е последен.  
 

Представя умножение и 
деление като групира 
предметите, така че броят 
предмети във всяка група да е 
равен. Разделя даден брой 
предмети „по равно” (напр. 
бонбони между три деца)  
 

Разпознава различните монети 
и банкноти и разбира 
стойността им.  
 

Използва прости 
математически понятия 

 

Брои в обратен ред от 10 

 

Разпознава числата от 1 до 100. 
 

6-годишните деца трябва да 
могат да броят до 100 в групи 
по 10 (10, 20, 30...)  
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3. СРЕДСТВА ЗА РАННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Ученето е динамичен процес и въпреки че е трудно да бъде измерено, изследванията в 

областта на нарушенията на способността за учене допринесоха за по-доброто 

разбиране на механизмите, които биха могли да бъдат свързани с него. Трудностите в 

ученето са група нарушения, които засягат придобиването, организирането, 

запазването, разбирането и прилагането на вербални и невербални знания. (Lerner JW, 

2000) Проблемите с четенето, успехът на вербалните и невербалните тестове за 

интелигентност, както и затрудненията в устната и писмената реч могат да се 

използват за диагностициране на някои нарушения. 

По данни на Европейската агенция (2021) много европейски държави прилагат 

следната система, когато става въпрос за деца със здравословни проблеми или 

физически увреждания: медицинска комисия издава удостоверение за състоянието на 

детето и то придобива правото да получи помощта, предвидена в действащото 

законодателство. Този документ е необходим, преди да започнат административните 

процедури за осигуряване на подпомагане в училище. След оценката на 

увреждането/затруднението се създава профил на функциониране въз основа на 

параметрите на био-психо-социалния модел на Международната класификация на 

болестите (МКБ) на Световната здравна организация (СЗО). След това въз основа на 

функционалния профил и индивидуалния образователен план се избират мерки за 

подкрепа на учениците с увреждания. Следните лица съставляват 

мултидисциплинарното звено за оценка, което създава функционалния профил: 

 Детски лекар или специалист в съответното направление, когато се касае за 

здравословен проблем или физическо увреждане;  

 Детски психиатър и/или невролог; 

 Рехабилитатор; 

 Социален асистент или представител на местната власт, който отговаря за сектора  

Работният профил се създава в сътрудничество с родителите на ученика и 

представител на училището (за предпочитане педагог или педагогически съветник). 
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Когато детето не се справя според очакванията, се използват тестови батерии. 

Изследване, проведено в училищни диагностични центрове в Европа през 2001 г., 

установи, че психолозите редовно използват стандартизирани психометрични тестови 

батерии за оценка на състоянието на деца със специални потребности.  (Muñiz et al., 

2001). През 2010 г. проучване, проведено в Швеция, Португалия, Унгария, Белгия, 

Румъния, Норвегия и Вирджинските острови (Lebeer et al, 2011), разкрива, че скáлите 

на Wechsler все още са най-често използваните тестови батерии при оценяването на 

ученици, като значително превъзхождат всички останали. Използването на 

стандартизирани скали за развитие също е широко разпространено. 

 

ОЦЕНКА НА УМЕНИЯТА ЗА УЧЕНЕ /ЧЕТЕНЕ, ПИСАНЕ И СМЯТАНЕ/ 

Целите на учебната програма и когнитивните процеси, свързани с тяхното усвояване, 

трябва да бъдат взети предвид при динамичното оценяване, основано на учебната 

програма (Lidz, 1991; Snnesyn, 2011). Докато традиционното динамично оценяване се 

фокусира върху основните познавателни процеси, академичните цели на обучението 

също са включени в тази област. Скалата "Приложение на когнитивните функции" е 

разработена от Lidz и Jepsen (2007) и е валидирана за деца на възраст 3-5 години в 

различни страни и на различни езици. 

В САЩ ефективно се прилага подходът „отговор на интервенцията” (RTI), който 

представлява многостепенен подход за ранно идентифициране и подкрепа на ученици 

с проблеми в ученето и поведението. RTI започва с висококачествено преподаване и 

универсален скрининг на всички ученици в общообразователните класове. На 

учениците, които имат проблеми, се предоставят стратегии с нарастващо ниво на 

трудност, за да им се помогне да учат по-бързо. Той може да се прилага както от 

учители по общообразователни предмети, така и от специални педагози и 

специалисти. Напредъкът се следи отблизо, за да се определи както темпът на учене, 

така и нивото на успех на отделните ученици. 

Индивидуалните отговори на учениците на инструкциите се използват за вземане на 

образователни решения относно интензивността и продължителността на 

интервенциите. Предвижда се RTI да се използва при вземането на решения както в 
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общото, така и в специалното образование, което води до добре интегриран метод на 

обучение и интервенция, който се ръководи от резултатите на детето. Следните 

основни компоненти трябва да се прилагат последователно и стриктно, за да бъде RTI 

успешен: 

 Висококачествено и научно обосновано преподаване в класната стая. В 

общообразователната класна стая всички ученици получават висококачествено 

и научно обосновано обучение. 

 Постоянно оценяване на учениците. Универсалният скрининг и 

проследяването на напредъка осигуряват данни за темповете на учене и нивото 

на постиженията на ученика, както лично, така и спрямо неговите връстници. 

След това тази информация се използва, за да се определи кои ученици се 

нуждаят от допълнително наблюдение или намеса. Развитието на учениците се 

проследява отблизо по време на процеса на RTI, за да се оцени успехът им и 

ефикасността на програмата. Множество данни, разгледани в контекста на 

времето, се използват за вземане на решения относно нуждите на учениците от 

допълнителна подкрепа. 

 Съществуват различни нива на подкрепа. За ефективно разделяне на 

обучението за всички ученици се използва многостепенен подход. Моделът 

интегрира нарастващи нива на обучение, като същевременно осигурява 

уникални, основани на изследвания подходи, които са съобразени с нуждите на 

учениците. 

 Участието на родителите е значително. Училищата, в които се прилага RTI, 

информират родителите за успеха на детето им, за използваните учебни 

програми и стратегии, за персонала, който осигурява обучението, и за 

академичните или поведенческите цели на детето им. (National Center for 

learning disabilities) 

Когато става въпрос за това как учениците с обучителни затруднения трябва да се 

включват в ежедневния учебен процес, традиционните проучвания често пропускат 

ключови подробности:  
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 Качествено описание на стила на ученика на учене, включително интересите и 

мотивацията. 

 Списък на предимствата (талантите) на ученика 

 Какви са интересите на ученика? 

 Може ли ученикът да се модифицира, в смисъл, че може да прояви ново 

поведение, когато се опитваме да го научим на нещо ново? 

 Какво трябва да направя аз (учителят), за да накараме ученика да учи? 

 Как ученикът реагира на инструкциите? 

 Каква е средата на ученика: семейство, училище, връстници, помощен персонал, и 

как се вписва той в тази среда? 

 Има ли други инструменти/подходи, които биха могли да бъдат приложени? 

(Lebeer, J, 2010)  

С други думи, въпреки че психометричните тестове могат да бъдат точни при 

откриването на дисфункции, точността им при оценката на образователните 

потребности е спорна. 
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ГЛАВА 4: ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В 

УЧЕНЕТО 

Децата със затруднение в ученето имат разнообразни, сложни и 

взаимосвързани трудности, които често остават скрити или незабележими, но 

оказват влияние върху  обучението им през целия живот. Въпреки голямото 

разнообразие сред децата със затруднение в ученето, има нещо, което важи за 

всички – това са деца със средна или над средната интелигентност, но имат 

трудности при обработката на информация и изпитват затруднения в учебния 

процес. Трябва да се отбележи , че наред със затрудненията тези  деца 

притежават силни  страни, които се проявяват в други области. На етапа на 

ранното развитие децата могат да се различават по основни умения, свързани с 

процеса на учене и усвояване. Някои може да имат слаби езикови умения и да 

изпитват трудности при четене и писане. Други - да имат добре развита устна 

реч, но да изпитват трудности в писменото изразяване, включително проблеми 

с почерка. Някои деца се справят успешно с усвояването на грамотността, но 

изпитват трудности при невербалното решаване на проблеми, аритметиката и 

социалните взаимодействия. Затруднението в ученето не означава, че дадено 

дете не може да учи; това означава, че то учи по различен начин. Има много и 

различни стратегии за обучение, които са добри не само за децата със 

затруднение в ученето, но са от полза за всички ученици. 

 

1. СТРАТЕГИИ ЗА РАБОТА С УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ 

СЪС ЗАТРУДНЕНИЕ В УЧЕНЕТО 

Работата с тях се състои първоначално от определяне степента на затруднение, 

обсъждане с родители и евентуално обсъждане с учителите. Насоките към учителите 

служат за обясняване на психологическия стрес на ученика и предоставят възможност 

заедно да изработят такава стратегия, която да подпомогне малките ученици да се 

интегрират по-добре в училище. Работните стратегии улесняват събирането, 
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манипулирането, интегрирането, съхранението и извличането на информация в 

различни ситуации. Те ни помагат да разберем новите знания и да усвоим умения, да 

интегрираме тази нова информация с това, което вече знаем по начини, които имат 

смисъл, както и да си припомним информацията или умението по-късно. Има два вида 

учебни стратегии: когнитивна и метакогнитивна. 

Когнитивните стратегии помагат на ученика при обработката и манипулирането на 

информация (напр. водене на бележки, задаване на въпроси). С други думи, тези 

стратегии функционират, за да подпомогнат ученето. 

Ориентиращите стратегии са основни за преподаването и ученето. Те насочват децата 

към определена задача. Вниманието на ученика е привлечено от задачата чрез 

въведението, което учителят прави под формата на въпрос, визуализация на материала 

и/или дори някаква игра. 

Ориентиращите стратегии са полезни за учениците, защото насочват вниманието към 

важна информация. Тъй като малките деца се научават да изграждат и използват 

собствени ориентиращи стратегии, те стават по-самостоятелни в обучението си. 

Докато посочвате важната информация на децата и след това ги научавате да 

определят каква информация е значима, вие отговаряте на техния въпрос „Трябва ли 

да помня това?“ Използването на думите „Слушай внимателно ...“ е добър пример за 

подобна стратегия. Този вербален сигнал предупреждава учащия се, че следващата 

информация трябва да бъде запомнена. 

Има три основни подхода за ориентиране на информацията, в зависимост от това кой 

прави ориентацията и върху какво пада фокусът: 

• учителят, 

• материалът, 

•         и/или ученикът. 

Когато учителят насочва малките ученици към нещо важно, той подсказва на ученика, 

че информацията, която следва, е важна и трябва да бъде запомнена. Вербални знаци 

като „Обърнете внимание на това“ или „Подобна задача ще има на теста“ ориентират 
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ученика към ключовата информация. Визуалните знаци - например учителят записва 

определена информация на дъската и/или я посочва, също ориентират учащия. 

Материалът може да има ориентиращи характеристики, които привличат вниманието 

към определени точки. Курсив, удебелен шрифт и текст, поставен в каре и др. са 

ориентиращи фактори. 

И накрая, докато малките ученици се учат да „отсяват“ самостоятелно  информацията,  

постепенно се приучават на самостоятелност в ученето като цяло. В случай на 

представяне на информацията в текстови вид, ученикът се самоориентира, като я 

„сканира“, за да определи кое е най-важното, което трябва да запомни, и след това 

предприема някои действия като подчертаване или водене на бележки, за да усвои по-

лесно важната информация. В случай на устно представена информация, децата се 

ориентират, като слушат, за да определят какво е важно да запомнят (включително 

използване на „сигнали“, дадени от говорещия), и след това предприемат някои 

действия, като например записване или повтаряне на чутото, за да запомнят това, 

което е важно. 

Стратегия на повтарянето – информацията се повтаря многократното докато бъде 

научена. Когато на малко дете се представя специфична информация, която трябва да 

се научи, например списък, той научава това, като я повтаря отново и отново. Детето 

може да изрече думите на глас, или може да си ги прошепва. Повтарянето подпомага 

децата да запомнят нужната информацията. Тази стратегия може  да се използва, 

когато информацията е с малък обем или може да се използва, когато трябва да се 

запомни т.нар. „базова информация“. Базовата информация е нужно да бъде усвоена 

преди да може да се осъществи по-сложно обучение. Например, усвояването на 

разместителното и съдружителното свойства при събирането на числа, или на 

таблицата за умножение е от съществено значение за извършването на по-сложни 

аритметични операции.  

Едно от най-важните неща, на които трябва да научим децата е как да преценят кога е 

подходящо използването на стратегията на повтарянето. За определена информация 

(например телефонния номер, който трябва да запомним, когато не можем да го 

запишем), повтарянето  на номера е добра стратегия и  не е необходимо прилагането 

на  по-сложен подход. Запаметяването на дълги списъци с информация може да 
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изисква различна стратегия,  която да доведе до по-добри резултати. Включването  на 

мултисензорен подход към повтарянето също може да помогне  учащите. Може да 

откриете, че някои ученици се справят по-добре със стратегията на повтарянето, 

когато могат да включат звук или движение към това, което трябва да бъде научено. 

Стратегията на доразвиване е тази, при която малките деца използват елементи от 

това, което трябва да научат, и ги разширяват. Детето разширява целевата 

информация, като свързва друга информация с нея (например създава фраза, прави 

аналогия). Стратегиите за доразвиване свързват информацията, която трябва да бъде 

научена, с информацията, която децата вече знаят. Това свързване намалява 

натоварването на работната памет, тъй като връзките създават ефективност на ученето 

и паметта. Тъй като стратегиите за доразвиване създават връзки или мостове към 

информацията, която трябва да бъде научена, те могат да бъдат мощни инструменти 

за обучение в класната стая. Увереността на малките деца, че вече знаят свързаната 

информация, може да подпомогне усвояването на нова информация. 

Стратегиите за визуализация включват активиране на паметта чрез възприемане на 

това, което трябва да се научи, и създаване на значими визуални, слухови или 

кинестетични образи на информацията. Стратегиите за визуализация са полезни, 

когато детето има известна представа за информацията, която трябва да бъде научена. 

Създаването на образи на информацията дава възможност за ефективен достъп и 

персонализира обучението за ученика. 

Използването на въображението е много ефективна стратегия за повишаване на 

разбирането. Предимството на образите е, че ученикът може да ги използва по много 

индивидуален начин. Някои ученици сами разработват стратегии за визуализация. За 

много ученици обаче ще са необходими конкретни инструкции за това как да 

изграждат и обогатяват образите. Една стратегия за визуализация при четене с 

разбиране е RIDER:  

R= (Read ) Прочети едно изречение 

I= (Image) Създай мисловен образ 

D= (Describe) Опиши образа, а при всяко следващо изречение опиши как образът се 

променя или допълва 
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E= (Evaluate) Прецени дали образа, който си създал във въображението си съдържа 

всички детайли  

R= (Repeat) Повтори всички стъпки отначало със следващото изречение  

Всяка буква от RIDER е символ за конкретно действие, което следва да бъде 

извършено в указаната последователност. 

Метакогнитивните стратегии учат децата „как да мислят“. Метапознанието е важно 

понятие в когнитивната теория. Състои се от два основни процеса, протичащи 

едновременно: 

1. Проследявайте своя напредък докато  учите. 

2.Правете промени и адаптирайте стратегиите си, ако смятате, че не се справяте 

достатъчно добре. 

Метапознанието или осъзнаването на процеса на учене е изключително важно за 

успешното учене. Да се научиш как да учиш и да развиеш мисловни процеси, които 

могат да се прилагат за решаване на проблеми, е основна цел на образованието. 

Когато животът ни изправя пред ситуации, които не могат да бъдат решени чрез вече 

научени отговори, се проявява метакогнитивно поведение. Обучението за 

разпознаване и прилагане на метакогнитивни стратегии ще помогне на малките 

ученици успешно да решават проблеми през целия си живот. Учи ги да си задават 

въпроси като: „Добре ли вървят нещата? Има ли нещо, което не разбирам? Научих  ли 

този материал? Имам ли пропуски в моите познания или разбиране? Ако все пак 

открия пропуск в знанията си, знам ли какво да направя по въпроса? Мога ли да 

поправя пропуските, така че разбирането ми да е пълно?“, и разбира се, да си 

отговарят. 

Децата, които използват метакогнитивни стратегии, са наясно с когнитивните 

ресурси, които имат за постигане на дадена цел, те проверяват резултата от опитите си 

да решат проблема, следят тяхната ефективност, тестват, преразглеждат и оценяват 

своите стратегии за учене. Използват компенсаторни стратегии, когато разбирането на 

информацията не е пълно. Тези компенсаторни стратегии възстановяват разбирането 

и ученето. 
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С течение на времето придобиването и използването на метакогнитивни стратегии 

помагат на малките деца да изградят увереност относно способността си да учат и по 

този начин насърчава самостоятелното учене. 

Важно е да се разбере връзката между метакогнитивните и когнитивните стратегии. 

Метакогнитивните дейности като проверка на наученото обикновено се случват преди 

или след познавателна дейност. Пример за връзката между метакогнитивните и 

когнитивните стратегии е ученик, който използва самоконтрол при четене. Той 

осъзнава, че не е разбрал прочетеното (метакогнитивно) и знае, че ще разбере текста 

по-добре, ако си води записки или подчертава най - важното (когнитивно). 

 

2. ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПЛАН (ИОП) 

Индивидуалният образователен план (ИОП) е основният компонент на 

специалните образователни програми за деца със затруднение в ученето.  Той 

се състои от отделни части и регистрира възможностите на детето в настоящия 

момент, посочва начините и подходите за постигане на определени цели. По 

принцип ИОП се актуализира периодично (всяка учебна година или всеки срок) 

от екип, който често включва: ресурсен учител, учител(и), педагогически 

съветник (психолог), други специалисти (логопед, лекар, социален работник и 

др.) и родители. 

 
 
 

 

 

 

 

Фиг.1 Екип за подкрепа на ученик със СОП 
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Екипът организира среща  в рамките на 30 календарни дни след решението, че 

ученикът има специални образователни потребности и се нуждае от специализирани  

услуги. Всеки член от екипа разполага с важна информация, която предоставя на 

останалите, и въз основа на споделената информация екипът изготвя индивидуалната 

образователна програма на детето. Информацията на всеки един от тях допринася за 

разбирането проблема на детето и подпомага екипа да вземе решение от какви услуги 

се нуждае ученикът. Учителите заемат съществено място в подготовката и 

изготвянето на  IEP. Препоръчително е най -малко един от редовните учители на 

детето да е включен в екипа за IEP. Началният  учител споделя с екипа наличните 

средства, услугите или промените в образователната програма, които биха помогнали 

на малките ученици да се учат. 

Родителите са много важна част от екипа за изготвяне на ИОП. Те са тези, които 

познават детето си най-добре и са наясно с неговите силни страни, със затрудненията 

и с потребностите му.  

Ресурсният учител от своя страна предоставя важна информация и споделя опит за 

това как да се обучават деца със затруднения. На база професионален опит ресурсният 

учител може да коментира от каква допълнителна помощ и ресурси се нуждае 

ученикът, за да се справя с учебното съдържание. Самите ученици също могат да 

споделят своето виждане за помощта, от която имат нужда.  

Педагогическият съветник (училищният психолог) следва да обърне специално 

внимание на емоционалния и психологическия аспект на ситуацията, в която се 

намира конкретният ученик – в каква степен затрудненията в ученето влияят на 

неговото емоционално състояние, на поведението му, на самочувствието и 

самооценката, и когато случаят го изисква – в ИОП да бъде включена и 

психологическа подкрепа за детето.  

Често в екипа за подкрепа се включва и представител на училищната администрация, 

който е добре запознат със системата на ресурсното подпомагане, наясно с какви 

ресурси разполага училището и как те следва да бъдат организирани, така че ученикът 

да получи възможно най-добрата подкрепа за справяне със затрудненията си, а оттам 

и възможност за постигане на по-добри резултати. 
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Екипът, изготвящ индивидуалния образователен план на ученика може да включва и 

допълнителни специалисти, когато това е необходимо – логопед, социален работник, 

лекари и т.н. Тези специалисти могат да бъдат поканени от училището по собствена 

преценка или по настояване на родителите.  

И не на последно място, ученикът също може да присъства на срещите на екипа (това 

се отнася най-вече за по-големите ученици). Това би му позволило активно да участва 

в планирането на собственото си образование и може да повиши самочувствието и 

самооценката му. 

ИОП трябва да съдържа информация за уменията, които се очаква детето да 

притежава на определена възраст и за образователната програма, предназначена за 

съответната възраст (клас). Един от най-важните елементи е частта, наречена 

настоящо състояние, която описва подробно какви са уменията на детето в момента на 

първоначалната оценка и как то се справя с учебните задачи в момента. Тази част се 

актуализира периодично и стратегиите и ресурсите за тяхното реализиране се 

адаптират спрямо установените потребности на ученика.  

В допълнение към академичните проблеми или интелектуалното функциониране, 

следва да се обърне внимание и на текущото физическо състояние на детето: 

здравословно състояние, физически и/или сензорни нарушения и др. - и 

произтичащите от това затруднения.  Оценяват се и социалните умения (включително 

отношенията на детето с други деца и възрастни), определя се нивото на развитие на 

уменията, които ще са необходими на детето за да може то да се справя 

самостоятелно в бъдеще. 

ИОП трябва да съдържа информация за целите на обучението на децата, която трябва 

да се актуализира поне веднъж годишно. С посочването на   целите се  уточнява какво 

се очаква детето да научи през следващата година, включително академични умения и 

всякакви съответни функционални умения. Дългосрочните цели (например по-дълги 

от училищния срок) трябва да са конкретни, описващи очакваното поведение или 

умения, които трябва да бъдат постигнати в рамките на договорена времева линия, 

например до края на учебната година. Краткосрочните цели определят под-уменията, 

необходими на детето за постигане на дългосрочната цел. Краткосрочните цели 

определят какво трябва да се постигне в рамките на определен кратък период от 
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време, от седмица до месец или учебен срок. Силно се препоръчва краткосрочните 

цели да отговарят на т.нар. правило SMART: конкретни (specific), измерими 

(measurable), постижими (attainable), подходящи (relevant) и обвързани с времето 

(time-bound). Целта трябва да бъде конкретна при назоваването на умението или 

предметната област и целевия резултат. Цел, описана с думите „А. ще подобри 

четенето си“ нито е конкретна, нито е измерима и по никакъв начин не предоставя 

информация за очакванията спрямо детето.  

Трябва да можете да измервате резултатите, като използвате стандартизирани тестове, 

измервания или скрининг въз основа на учебни програми, работни проби или дори 

данни, нанесени от учителя. Една цел, която не е измерима, може да звучи така: „В. 

ще се справи по-добре с решаването на математически задачи“. 

Висока цел, която не е постижима, може да обезкуражи както учителя, така и ученика. 

Пример за непостижима цел е: „Ф. ще навакса всички пропуски по математика“. Ако 

въпросният ученик е с дискалкулия и има сериозни затруднения с извършването на 

математически операции, очевидно се нуждае от специализирана помощ за справяне с 

учебното съдържание по математика, то описаната цел звучи напълно нереалистично.  

Целта трябва ясно да посочва очаквания резултат. Цел, която гласи: „М. ще подобри 

социалните си умения.“ е неправилно формулирана, защото няма начин да се измери 

резултатът. 

Целта трябва да е обвързана с конкретни срокове, в които се очаква детето да я 

постигне. Ако поставите цел: „Д. ще се научи да си завързва връзките на обувките“ 

без да уточните с колко време разполага детето да усвои това умение, не може да 

очаквате то да положи усилия да го постигне като не му е поставен конкретен срок; 

по-вероятно е да го отлага във времето.  

ИОП трябва да съдържа обяснение как ще се измерва напредъкът в постигането на 

поставените  цели и задачите. Той също така трябва да описва как тази информация 

ще бъде представяна  на родителите, така че да им даде ясна представа как ще бъде 

оценяван прогресът на детето.  

ИОП трябва да съдържа описание на всички специфични специални образователни и 

свързани с тях услуги (например говорна терапия; физиотерапия, специализиран 
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транспорт; психотерапия и т.н.). Това включва степента, в която детето ще участва в 

редовни образователни програми. Специално проектираната инструкция се отнася до 

стратегиите и методите на преподаване, използвани от учители при работа с деца със 

затруднения в ученето. За да подготвят специално разработени инструкции за всяко 

дете с обучителни затруднения, възпитателите и родителите работят заедно, за да 

анализират затрудненията му, информацията за оценка и всички други налични данни, 

да определят силните и слабите страни на ученика. Въз основа на уникалните 

образователни потребности на децата се разработват стратегии. Учителите 

продължават да измерват напредъка на детето и да променят инструкциите, ако е 

необходимо. 

ИОП трябва да включва начало и край на услугите, и екипа, който ще ги предоставя. 

Определя се интензивността на услугите и мястото, където ще бъдат предоставени. 

Така изготвената програма гарантира, че всеки разбира кога и къде ще се провежда 

индивидуалната програма на детето. 

ИОП може да се разработва и прилага както за деца в началните класове, така и за по-

големите ученици (в прогимназиалния и гимназиалния курс на обучение), когато те 

имат нужда от специализирана образователна подкрепа. В преходните периоди между 

различните образователни степени ИОП следва да включва услуги подпомагащи 

учениците в прехода, както и подготовката им за самостоятелен и пълноценен живот 

след завършване на училище. Целите също трябва да подготвят детето да познава 

образователните си права и да се застъпва за себе си в по-горните класове. 

След като бъде изготвен индивидуалният учебен план, идва време за неговото 

изпълнение - с други думи, за предоставяне на децата на специалната подкрепа и 

свързаните с нея услуги, както е посочено в индивидуалния учебен план. Това 

включва всички допълнителни помощни средства и услуги, както и промени в 

програмата, които екипът на ИОП е определил като необходими, за да могат децата да 

напредват по подходящ начин към постигане на целите установени в ИОП, да бъдат 

включени и да напредват в общата учебна програма и да участват в други училищни 

дейности. Екипът трябва да преразглежда ИОП на ученика поне веднъж годишно. 

Една от целите на този преглед е да се провери до каква степен ученикът е постигнал 

заложените цели и доколко предложените стратегии и ресурси съдействат за това. 
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3. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИТЕЛИТЕ, РАБОТЕЩИ С 

УЧЕНИЦИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 

Преподаването понякога е предизвикателство, но учителите могат да се сблъскат и с 

допълнителни трудности. Разбирането на ролята на учителите и на 

предизвикателствата, пред които са изправени, може да помогне на работещите в тази 

професия, както и на учениците, на които преподават.  

Почти във всеки клас има деца, които имат различни затруднения - обучителни, 

умствени, емоционални, понякога сензорни и физически увреждания, и учителите 

трябва да са подготвени да посрещнат нуждите на всяко отделно дете въз основа на 

неговите специфични потребности. Във всички класове можем да видим деца, които 

са на различни нива на способности, учат по различни начини и се нуждаят от 

различно време за да разберат и усвоят учебния материал. Диференцираното обучение 

и индивидуалните практики на преподаване са предизвикателство за всички учители.  

Предизвикателство е и намирането на подходящи учебни материали. Учителите 

трябва да проявяват творчество и да намерят свои собствени методи, за да помогнат 

на учениците.  

Друго често срещано предизвикателство при преподаването на малки деца със 

затруднения в ученето е справянето с някои поведенчески прояви на учениците. 

Независимо дали става въпрос за неразбиране на материала или за справяне с 

емоциите, които трудно контролират, тези деца могат да бъдат предизвикателство за 

своите учители. Всяко дете е различно и това, което е приложимо за едно дете, може 

да не е подходящо за друго. Изучаването на затрудненията на детето, неговите 

потребности и намирането на подходящи начини то да бъде подпомогнато е важен 

аспект от работата на учителя.  

Съществуват много поведенчески проблеми сред децата с обучителни затруднения. Те 

проявяват нервност (76%), агресия (70%), отказват да сътрудничат (68%), 

хиперактивност (66%), дефицит на внимание (58%), трудности в комуникацията 

(48%) и други.  Тези проблеми в повечето случаи се проявяват в различни 

комбинации, което прави задачата на учителя още по-трудна и отговорна. 
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За съжаление, не само ученици могат да отказват да сътрудничат. Повечето родители 

отказват да приемат, че детето им има обучителни затруднения. Те оправдават 

неуспехите на детето в училище със сложното учебно съдържание, обвиняват 

учителите, че са прекалено взискателни или имат лошо отношение към тяхното дете, 

обвиняват детето, че е мързеливо. И в крайна сметка отказват детето да бъде тествано 

и ако се прецени – да премине на ресурсно подпомагане.  От друга страна, има 

родители с прекалено големи очаквания за бързи промени  след като децата преминат 

на ресурсно подпомагане - те очакват да видят голям напредък в рамките на много 

кратък период от време. Истината е, че малките ученици (в началните класове) се 

нуждаят от време, за да учат и да се упражняват. Всяко дете с обучителни затруднения 

има свои собствени трудности в ученето и възможностите му за учене са много по-

различни от тези на останалите му съученици. На него му е необходимо повече време, 

за да усвои всяко ново знание и/или умение. Учителите и родителите трябва да 

работят заедно, за да се постигнат максимално добри резултати. Учителите помагат на 

детето в училище, но след училище родителите трябва да поемат отговорността да 

помагат на децата си. 

Освен че трябва да преподават и да ръководят учениците си, учителите трябва да се 

справят и със значителна по обем документация. Като правило ресурсните учители 

отговарят за по няколко ученика. Индивидуалният образователен план (ИОП) е 

документацията, в която са изброени затрудненията на всеки ученик, неговите 

моментни знания и умения, целите, средствата за тяхното постигане, начините за 

оценка на напредъка, сроковете. За всяка среща на подкрепящия екип (а те следва да 

се провеждат редовно) трябва да се събира информация за напредъка на ученика в 

различните направления, за да се актуализира всеки раздел на ИОП. Необходимо е 

целите да бъдат актуализирани; ако е нужно да се формулират нови цели, да се 

прецени ефективността на прилаганите стратегии и при нужда те да се променят, като 

се търсят по-подходящи. 

В заключение, преподаването на малки ученици със затруднения в ученето понякога 

може да изглежда като тежка и неблагодарна задача. В същото време подпомагането 

на учениците да преодоляват предизвикателствата, пред които са изправени, да 

разгръщат пълния си потенциал и да постигат поставените цели оправдават 

положените от страна на учителя усилия. 
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4. ПРЕПОРЪКИ/ СЪВЕТИ ЗА УЧИТЕЛИ 

Има много стратегии за преподаване, които можете да използвате, за да направите 

преживяванията и учебната среда ефективни и продуктивни за всички деца, 

включително и за тези с нарушения. Приобщаващото образование е процесът на 

създаване на курсове и разработване на стил на преподаване в отговор на нуждите на 

деца от различна среда, способности и начин на учене. Няма само един-единствен 

начин на преподаване, както и само един начин на учене; използването на различни 

методи на обучение ще помогне да се покрият нуждите на възможно най-голям брой 

учащи (www.accessiblecampus.ca). 

За да бъдат наистина ефективни, учителите трябва да притежават умения за оценка на 

функционалното поведение и подкрепа и интервенция за положително поведение. Те 

се определят като съвместен процес, базиран на оценка, за разработване на ефективни, 

индивидуални интервенции за лица с предизвикателно поведение. Плановете за 

подкрепа се фокусират върху проактивни и образователни подходи. Много 

преподаватели знаят как да следят и събират данни за предизвикателно поведение, но 

много малко от тях могат да ги анализират и да разработват проактивни и 

образователни планове (Fenlon, 2008). 

Предизвикателствата на преподаването на малки деца с обучителни затруднения 

могат да бъдат преодолени чрез промяна на начина, по който се представя 

информацията. По-малко задачи на страницата и по-голям шрифт, които се виждат 

по-лесно, ще направят чудеса за едно дете с проблеми с визуалната обработка. 

Наблюдавайте колко дълго може да работи детето преди да се измори и след това 

определете количеството работа, което то може да свърши за това време. Ако то може 

да реши само 5 задачи, тогава му дайте само толкова и след това почивка. При 

преподаване на деца със СОП, трябва да се включват награди както за постиженията, 

така и за положените усилия. Окуражавайте детето редовно с похвали и обратна 

връзка за това как се справя. Това ще го мотивира да продължи да опитва и постигне 

желаната цел, когато придобие повече умения.  

Използвайте диаграми, графики и картинки, за да допълните това, което казвате с 

думи; тази стратегия е полезна за учащите, които възприемат както визуално, така и 

слухово информацията. 
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Ако детето загуби мястото където чете или сочи с пръст думите, използвайте цветна 

пластмасова линийка под реда, което да помогне на очите му да се върнат на 

правилното място, когато загуби фокус. Цветен лист хартия също ще свърши работа, 

но пластмасата е по-здрава и има функция на „помощно средство за четене“. То 

трябва да се пази и прибира в бюрото и в раницата с другите важни училищни 

пособия като моливи, гуми, линийки и калкулатори (www.understanding-learning-

disabilities.com). 

Най-ефективните учители знаят как да използват технологиите, за да подкрепят 

участието и напредъка на деца с леки, умерени и тежки нарушения в 

общообразователните класове и друга училищна среда (Fenlon, 2008). Компютрите са 

мощни инструменти за деца със СОП и трябва да се използват възможно най-често. 

Учениците, които трудно изразяват мислите си на хартия, заради лоши умения за 

писане, могат да го направят чрез технологиите, като използват клавиатурата. Дете, 

което се затруднява с четенето, поради нарушение във визуалната обработка, може да 

използва по-добрите си слухови умения, за да слуша записа на книга. Когато една 

книга се използва заедно с нейния звуков запис, детето има възможност да съпоставя 

звука с думите и така може да подобри уменията си за четене (www.understanding-

learning-disabilities.com). 

Освен това, учителите трябва да имат по-емоционален подход към децата. Трябва да 

приемат всяко дете такова, каквото е. Малките деца идват в училище със своя 

„багаж“. Учителят трябва да отвори и разопакова този „багаж“ бавно и нежно, с 

доброта, уважение и разбиране. Изграждането на връзка с детето отнема време и 

търпение, и е важно да се случи по естествен път. Ако натискът е прекален, нещата 

може и да не се получат. 

Друга дарба, която учителите трябва да притежават, е да слушат активно. Всеки ден 

всяко дете ще има някакъв проблем, или нещо, което то възприема като проблем. 

Спрете, осъществете зрителен контакт и изслушайте. Не предлагайте решение, докато 

не бъде поискано такова. Не омаловажавайте неговия проблем, преживяване или 

ситуация. Не отнасяйте проблема до директора или друго длъжностно лице, преди да 

сте дали достатъчно време на ученика да го осмисли. Понякога всичко, което децата 

искат, е да бъдат чути. Друг път, просто да бъдат обичани. Нашите ученици искат да 

вярват, че са единствените в класа, в работата или в сърцата ни. Един малък знак на 
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признателност като бележка, написана собственоръчно, показва на този ученик, че ни 

е грижа за него и постиженията му в училище. Изграждането на взаимоотношения е 

изключително важно, особено при децата на възраст 7-10 години. Те имат нужда да 

им покажем, че любовта е възможна винаги. Основите на добрите взаимоотношения 

трябва да се поставят още съвсем в началото на училищния им живот. Всички деца 

пристъпват в 1ви клас изпълнени с надежди, очаквания и страхове, затова трябва да ги 

накараме да се чувстват сигурни, способни и успешни. 

Когато разговаряте с родителите, посочвайте конкретни положителни черти и 

притеснения относно способностите на детето им. Внимавайте с обобщенията, не 

използвайте думи като винаги, никога, обикновено и понякога. Давайте ясни примери 

и работете съвместно с родителите, за да създадете възможности за напредък. 

Родителите могат и искат да подкрепят учителите, просто им покажете как. 

Когато разговаряте с родителите избягвайте професионалните термини. Ако все пак 

се налага, използвайте ги рядко и обяснявайте всеки от тях. Акронимите улесняват 

учителите когато разговарят помежду си, това е техният специален език, но в 

разговорите с родителите акронимите издигат преграда и имат обратен изключващ 

ефект. Изграждането на партньорство с родителите означава да използвате 

разбираеми думи, които вдъхновяват, а не изморяват (www.edutopia.org). 

Но, грижете се и за себе си! Не си мислете, че можете да обучавате, отглеждате, 

храните, обличате и подслонявате всяко дете във вашия клас. Преди да застрашите 

физическото, емоционалното и психическото си здраве е важно да поискате помощ. 

Вашите колеги, педагогическият съветник, ресурсните учители и другите служители 

са готови да ви подкрепят, за да помагате заедно на вашите ученици 

(www.jobcorps.gov). 

И последно, смехът. Има дни, в които смехът може би е последното нещо, което ще ви 

дойде на ум, но може да е точно това, от което се нуждаете. Децата ни идват от 

различни места, когнитивно и логистично, но сърдечният смях може да помогне на 

всички нас: да  направим крачка назад, да огледаме ситуацията и да започнем 

отначало (www.edutopia.org). 

Подценяването на интелигентността и потенциала за успех на ученици с обучителни 

трудности е само в техен ущърб. Обучителните затруднения не са показател за ниска 
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интелигентност. Някои от най-страшните нарушения са били преодолени от едни от 

най-успешните хора в света. Галилей е имал зрително увреждане. Елтън Джон има 

епилепсия. Джеймс Ърл Джоунс има говорни затруднения. Джон Ф. Кенеди е имал 

трудности в ученето. Хауърд Хюз е имал обсесивно-компулсивно разстройство, както 

и Дейвид Бекъм. Уинстън Чърчил и Теди Рузвелт са страдали от биполярно 

разстройство, както и Бъз Олдрин и Джим Кери (www.theedadvocate.org). 

Обучителните нарушения не могат да бъдат излекувани или коригирани, това е 

предизвикателство за цял живот. Въпреки това, с подходяща подкрепа и намеса, 

хората с обучителни затруднения могат да постигнат успехи в училище, а по-късно и 

на работа, да изграждат добри взаимоотношения и да намерят достойно място в 

обществото (www.ldaamerica.org). 

Не знаем кой ще бъде следващият известен човек, но като учители следва да 

преподаваме на децата по начин, по който те могат да учат най-добре. Докато 

разработвате следващия си план за урока, не забравяйте да включите някои от тези 

техники за учениците си с обучителни нарушения (www.theedadvocate.org). 
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ГЛАВА 1 – ТЕХНОЛОГИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО  

Бързото развитие на технологиите оказва своето въздействие както в образованието, 

така и във всички други области на живота. Фактът, че децата се раждат в среда, 

богата на технологии, цифровата трансформация в обществото и произтичащата от 

това необходимост хората да бъдат технологично грамотни (Perkovic & Settle, 2011), 

наложиха интегрирането на технологиите в учебната среда. В съответствие с това 

усилията да се предоставят на учителите умения, които могат да интегрират 

технологиите в учебния процес, набират скорост. В този раздел се набляга на рамкови 

модели, определящи уменията, които учителите трябва да притежават, за да използват 

технологиите в ежедневната си работа. 

 

1. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗНАНИЯ /TPACK/ 

Една от най-изследваните и популярни рамки за интегриране на технологиите е 

рамката за технологични педагогически знания /Technological Pedagogical Content 

Knowledge – TPACK/. Рамката е въведена от Mishra и Koehler през 2006 г. Състои се 

от три основни области: технологични знания, педагогически знания и знания за 

съдържанието. 

 
Figure 1. TPACK Model (Mishra & Kohler, 2006) 
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Информацията за съдържанието се отнася до информацията, специфична за областите 

на компетентност на учителите. Всеки учител разполага със знания и умения, 

специфични за неговата област. Една от целите на този проект е да се подобрят знания 

на бъдещите учители и на тези, които тепърва започват своя педагогически стаж 

относно обучителните затруднения. 

Педагогическите знания, от една страна, обхващат широк спектър, който включва 

целта на обучението, разпознаването на целевата аудитория, използването на 

необходимите методи и техники за ефективно преподаване, както и оценяването, за да 

се установи дали обучението е било ефективно (Mishra ve Koehler, 2006).  

Технологичните познания, от друга страна, се отнасят до нивото на познания на 

учителите по отношение на стандартните технологии и модерните технологии. В 

зависимост от развитието на технологиите от учителите се очаква да поддържат 

технологичните си познания в актуално състояние (Mishra & Koehler, 2006). По-

специално, развитието на Web 2.0 технологиите даде възможност технологичните 

инструменти да достигнат до повече потребители, като по този начин се осигури по-

гъвкава структура и за учителите.  

Рамката TPACK обръща внимание и на връзката между тези технологичните и 

педагогическите компетенции. В нея се посочва, че всеки тип знание не съществува 

сам по себе си, а се пресича с други типове информация. 

Технологичните знания за педагогическото съдържание се разглеждат като област, в 

която се пресичат знанията за съдържанието на преподавания учебен предмет и 

педагогическите умения. Според Mishra и Koehler (2006) педагогическите знания за 

съдържанието означават даване на специфични за областта знания с помощта на 

правилни педагогически подходи. Това включва и умението да се прилагат похвати, 

които са уникални или специфични, или утвърдили се като особено ефективни в 

дадена област (дадена учебна дислциплина). (Mishra & Koehler, 2006).  

Технологичните знания за съдържанието се отнасят до съчетаването на технологични 

знания с педагогически умения. Необходими са както добри технологични знания, 

така и задълбочени знания по съответния учебен предмет, за да се реши коя 

технология би била най-подходяща. Важно за ефективното интегриране на дадена 
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технология в учебната среда е да се познават възможностите на различните 

технологии. 

Технологично-педагогическите познания се отнасят до съчетаването на 

технологичните инструменти, които ще се използват в учебната среда, с правилната 

педагогика. Когато се разглежда литературата за дизайн на обучението, се вижда, че 

съществува дискусия относно това кое е по-важно: средствата или методите. Макар че 

технологиите, които се използват в учебната среда, могат да се разглеждат като 

средства, смята се, че без правилните методи обучението не би било достатъчно 

ефективно. Тук на сцената излизат така наречените технологични педагогически 

знания. Те се разглеждат като пресечна точка на трите вида знания в рамката 

(познаване на технологиите, педагогически компетенции и добро познаване на 

материала по съответния учебен предмет) и се подчертава тяхната важност за 

успешната интеграция на технологиите в учебния процес. Съответно от институциите, 

обучаващи бъдещите учители, се очаква да интегрират модели, които в максимална 

степен да подготвят младите педагози за предизвикателствата на тяхната професия 

(Yildiz Durak, 2020). 

 

2. РАМКА ЗА СИНТЕЗ НА КАЧЕСТВЕНИ ДАННИ /SQD/ 

Друга рамка за успешно интегриране на технологиите, която се среща в литературата, 

е рамката за синтез на качествени данни (SQD). Рамката е описана в резултат на 

проучване (Tondeur et al.,2012) на обучението на бъдещи учители по отношение 

възможностите за интегриране на технологиите в учебния процес. Най-важната 

причина за появата на тази рамка е, че бъдещите учители в края на своето обучение не 

се смятат за достатъчно квалифицирани да използват технологиите в образователната 

среда, когато започнат педагогическата си практика (напр. Drent & Meelissen, 2008; 

Kay, 2006). По тази причина изследователите подчертават необходимостта при 

обучението на учителите да бъде обърнато специално внимание на този аспект от 

тяхната подготовка. 

В съответствие с това рамката е разработена след разглеждане на деветнадесет 

различни изследвания, публикувани в специализираната литература. Тя се състои от 3 
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различни взаимосвързани кръга и 12 теми. Възможно е 12-те теми да бъдат разгледани 

в две рубрики: обучение на бъдещите учители и институционални мерки. 

 
Figure 2. SQD Model (Tondeur et al., 2012) 

 

За да могат бъдещите учители да използват успешно технологиите, шестте теми в най-

вътрешния кръг трябва да бъдат интегрирани в учебната програма. Първата тема 

„Модел за подражание“ отразява необходимостта бъдещите учители да виждат в 

лицето на своите преподаватели и/или наставници модел за подражание. Затова се 

подчертава, че преподавателите в педагогическите специалности и учителите-

наставници трябва да притежават умения за успешно интегриране на технологиите.  

Втората тема е "Отразяване" на нагласите по отношение ролята на технологиите в 

образованието. В тази тема се подчертава, че нагласите на бъдещите учители по 

отношение на използването на технологиите в учебна среда трябва да се формира по 

време на тяхното обучение.  

Друга тема е "Дизайн на обучението". Дизайнът на обучението може да се определи 

като ефективно и ефикасно използване на технологичните средства, методи, ресурси и 

процеси при решаване на проблеми, свързани с обучението. Всъщност, въпреки че 

планирането на обучението е процес, който всеки преподавател прилага в своята 



119 

 

работа, смята се, че всички бъдещи учители трябва да са добре запознати с неговите 

специфики. 

Друг аспект на обучението, което бъдещите учители трябва да получат относно 

интегрирането на технологиите в модела SQD, е темата "Сътрудничество". Посочва 

се, че за успешното интегриране на технологиите е необходимо взаимодействие и 

споделяне на опит по отношение на възможностите, които различните технологии 

предоставят, а също и при използването на технологиите за разработване на 

образователни материали.  

Подчертава се и значението на предоставянето на "Реален технологичен опит" на 

бъдещите учители за успешна технологична интеграция. 

С подкрепата на съвременните технологични постижения, на бъдещите учители се 

препоръчва да предоставят на учениците непрекъсната обратна връзка по време на 

учебния процес, а не да се ограничават само с класическите методи за оценяване. 
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ГЛАВА 2 – ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА НАЧАЛНИ 

УЧИТЕЛИ  

Наред с успешното интегриране на технологиите е необходимо компетенциите на 

учителите да се развиват успоредно с развитието на цифровите технологии. Днешните 

образователни парадигми имат за цел да предоставят на обучаващите се умения, 

подходящи за XXI век. Следователно се появява необходимостта учителите да 

притежават компетенции за развиване на уменията на учениците в съответствие със 

съвременните изисквания. Различни организации са правили проучвания, за да 

определят компетенциите, необходими на днешните учители.  

 

1. ISTE СТАНДАРТИ  

Международното общество за технологии в образованието (ISTE) е общност, която 

вярва в силата на технологиите в образованието и в това, че трансформацията е 

възможна с тяхна помощ (ISTE, 2021). Общността предоставя препоръки, ресурси и 

стандарти за използването на технологиите в образованието. Стандартите за учители 

са едни от тях. ISTE представя актуализираните през 2017 г. стандарти в седем 

различни рубрики. Те са посочени като: обучаващ се учител, учител - лидер, учител - 

гражданин, сътрудничещ учител, учител - дизайнер, подкрепящ учител и учител - 

анализатор. Това според ISTE са стандарти, които трябва да притежава всеки учител, 

който иска да интегрира технологиите в образователната среда. 

Подчертава се, че "обучаващите се" учители трябва постоянно да следят новите 

разработки, да търсят нови приложения и да са отворени за научаване на нови неща. 

Предлагат се и съвети за постигане на това. Подчертава се, че учителите следва 

постоянно да се усъвършенстват чрез участие в различни обучения.  

От учителите "лидери" се очаква да създават възможности за себе си и за своите 

ученици при използването на новите технологии. За тази цел се подчертава 

значението на актуализирането на знанията и уменията на учителя и следването на 

новостите.  
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Понятието "гражданин" се отнася до концепцията за дигитално общество, която често 

се среща в литературата в рамките на тези стандарти. От учителите се очаква да 

подпомагат своите ученици да придобият добри дигитални компетенции и да бъдат в 

крак с променящия се в цифрово отношение свят.  

Стандартът да бъдеш "сътрудничещ" учител служи за възпитаване на личности, които 

са отворени за сътрудничество, което е сред уменията на 21-ви век на 

Международното общество по технологии в образованието (ISTE). Учителите трябва 

да могат както да подготвят работна среда за сътрудничество за своите ученици, така 

и да имат способността да работят в сътрудничество със своите колеги.   

Учителите „дизайнери“ трябва да могат да използват различни методи и техники на 

преподаване в зависимост от променящите се условия и характеристики на учениците 

и да могат да правят ефективни проекти за обучение, като подготвят различно 

съдържание. По този начин още веднъж се разкрива значението на внедряването на 

съвременните технологии и актуалните методи и техники на преподаване.  

„Подкрепящият“  учител насърчава развитието на способностите на учениците, като в 

същото време подкрепя учениците с проблеми в ученето да постигат по-добри 

резултати.  

Учителят "анализатор" се фокусира върху способността да използва и анализира 

правилно данните за учениците, да ги оценява и да гарантира, че те могат да 

постигнат добри академични резултати. По този начин може правилно да се определи 

проблемът с ученето на ученика (когато такъв съществува) и да се предприемат 

необходимите интервенции. 

За да може учителят да моделира учебната среда, той трябва постоянно да се образова 

и развива; да има компетентности да разпознава силните и слаби страни на своите 

ученици; да проектира съдържание, което може да им бъде интересно. Ако е 

необходимо, той може да взема решение за мерките, които трябва да се предприемат, 

като се консултира с колеги, които са преживели подобни сценарии, и си сътрудничи 

с тях. По този начин той може да бъде преподавател, който ще отстрани проблемите с 

ученето и ще подпомогне ученика.  
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2. РАМКА ЗА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА ГРАЖДАНИТЕ (DIG 

COMP EDU) 

"Рамката за дигитална компетентност на гражданите", наречена DigComp1.0, е 

разработена от Съвместния изследователски център на Европейската комисия през 

2013 г. Заради бързото развитие на дигитализацията тя е актуализирана през 2016 г. и 

е публикуван докладът DigComp2.0 (Vuorikari, Punie, Gomez, & Van Den Brande, 

2016). През 2017 г. DigComp2.0 е актуализиран и е публикуван докладът DigComp2.1 

за цифровите компетентности. С него са определени общо 21 цифрови 

компетентности в 5 области (Carretero, Vuorikari, & Punie, 2017). 

В допълнение към тези компетентности Европейската комисия проведе и проучвания 

за определяне на педагогическите цифрови компетентности на учителите и ги 

класифицира като: професионални компетентности, педагогически компетентности и 

цифрови компетентности. Рамката, в която са представени 6 основни заглавия и 22 

области на компетентност в рамките на тези три групи, е наречена DigCompEdu. 

Първата част на рамката включва области на компетентност, свързани с 

професионалното развитие на учителите. Тези компетентности включват 

организационна комуникация, професионално сътрудничество, рефлективна практика, 

продължаващо дигитално професионално развитие. Организационната комуникация 

предполага, че учителите използват цифрови инструменти в рамките на колективното 

вземане на решения с всички заинтересовани страни. Професионалното 

сътрудничество означава, че учителите споделят знанията и опита си с други учители. 

С рефлективната практика се цели самооценка на използваните от учителите 

дигитални педагогически методи. От друга страна, продължаващото професионално 

развитие в областта на цифровите технологии се отнася до непрекъснатото и 

подобрено използване на цифрови инструменти от учителите. 

В рамките на педагогическата компетентност на учителите първата основна тема са 

дигиталните ресурси. В тази рубрика от учителите се очаква да подбират цифрови 

ресурси, подходящи за техните уроци, да ги актуализират, когато считат за 

необходимо; да споделят и защитават дигиталните ресурси, зачитайки етичната рамка. 



123 

 

 

Figure 3. DigCompEdu Framework (Redecker &  Punie, 2017) 

 

Друга педагогическа компетентност на учителите е „Преподаване и учене“. В рамките 

на тази рубрика от учителите се очаква да създават учебна среда, в която да се 

използват подходящи цифрови инструменти в съчетание с подходящи педагогически 

методи. Учителите следва да направляват използването на дигитални ресурси извън 

класната стая и в среда, в която могат да работят в екип с учениците като общуват 

ефективно. Освен това от обучаемите се очаква да разработват цифрови материали, 

които ще им позволят да учат самостоятелно извън класната стая. 

Друг важен аспект е оценяването. Тук от учителите се очаква да използват цифрови 

ресурси за оценяване напредъка на учащите, като прилагат правилни стратегии за 

обратна връзка. 

Последната педагогическа компетентност, която учителите трябва да притежават, е 

умението да делегират отговорности на учениците - да осигурят активното им участие 

в учебния процес. Важно е учителите да са наясно със своите отговорности, особено 

по отношение на учениците със специални образователни потребности. Подготовката 

на дигитални ресурси се счита за важна по отношение на персонализирането на 

преподаването. 
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В рамките на DigCompEdu е отделено внимание и на развитието на дигиталните 

компетентностите на учащите. В този контекст се очаква те да подобрят 

информационната и медийната си грамотност; да се гарантира, че ще израснат като 

личности, които могат да работят в екип, използвайки дигитални ресурси. Трябва да 

им се дава възможност сами да създават цифрово съдържание и да израснат като 

личности, които могат да решават проблеми с помощта на технологиите. 
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ГЛАВА 3 – РАЗРАБОТВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ 

МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИЦИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ  

1. ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОГРАФИКА 

Инфографиките са Web 2.0 инструмени, използвани за нагледно представяне на 

информация. Основната цел за използване на инфографики е да представят 

информацията по достъпен начин. Те помагат да се подчертаят важните стъпки и 

намалят когнитивното натоварване (Egan et al., 2021). Най-често използаната им 

характеристика , е че те предават информацията ефективно и по лесен за разбиране 

начин. Инфографики са по-атрактивни за децата в сравнение с дългите текстове и в 

същото време са не по-малко ефективни (Tsai, Huang, & Chang, 2020). Имайки 

предвид казаното дотук, можем да твърдим, че инфографиките са приложими за 

ученици с обучителни затруднения с цел подпомагане на тяхното учене чрез по-

интересен и мотивиращ начин на представяне на учебния материал. Сред най-често 

използваните приложения са: Piktochart, Easel.ly, Genial.ly, Canva, Biteable, Mural, Be 

Funky, Visme, Cacoo. Като пример в този наръчник са представени две от тях - Canva и 

Easel.ly. 

 

1.1. Canva 

1.1.1. Цел на Приложението  

Canva е графична платформа, която предлага платени и безплатни услуги, 

позволяващи лесно изготвяне на покани, схеми, визитни картички, флаери, плакати, 

инфографики, планове на уроци, Zoom-фонове и др. с помощта на готови образци 

(темплейти). Възможно е дори да качите собствени снимки и да ги добавите към 

темплейтите на Canva, чрез „drag and drop“ (провлачване и поставяне).  

1.1.2. Как се използва  

Може да се регистрирате на www.canva.com и да използвате определени темплейти и 

функции безплатно, без ограничение във времето. Безплатната версия ще ви е 
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Фиг. 4 Начална страница - Canva 

достатъчна, ако я използвате за лични нужди - на работното място или в ежедневието 

си. За разработване на графични проекти на професионално ниво, може да използвате 

Canva Pro (платена версия). Може да се регистрирате и да се възползвате от 30-

дневния гратисен период на Canva Pro, след което да решите дали да закупите 

платената версия или да се откажете от нея. Безплатната версия може да се използва 

достатъчно ефективно от учители и ученици. Учениците се регистрират с акаунта си в 

Google Education. В допълнение, неправителствени организации в обществена полза 

могат да използват всички  Canva приложения безплатно, като качат в платформата 

официален документ, удостоверяващ техния статут (напр.съдебно решение).   

1.  Отидете на страницата на Canva (www.canva.com) и влезте в профила си.    

 
2.  Ще се отвори началната страница на Canva. Ако използвате приложението за 

първи път, натиснете Регистрация (Sign up) и се регистрирайте с вашия Google 

акаунт; Facebook или друг валиден е-mail. След като се регистрирате ще имате 

достъп да всичките си файлове от всеки компютър или телефон. 

Фиг. 5 Създаване на акаунт 
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3. Началната страница има две основни полета: страничен панел (фиг.6 - а) и 

дизайн-панел (фиг. 6 - b). 

 

 

Препоръка: Това е частта, когато става ясно колко всеобхватен е Canvа с голям избор 

от темплейти. Може да направите от постер до седмична учебна програма.  Отделете 

време да разгледате и изпробвате приложението.  

Всички ваши материали: Това е мястото, където може да видите всички материали, 

които вече сте подготвили в Canva 

Споделени: Този раздел показва работите на други Canva потребители, които са ги 

споделили с вас. Ако това е първият път, след като сте си създали профил, разделът 

„Споделени“ може да е празен.  

Лична марка („Brand“): Може да запазите всички свои файлове, темплейти, снимки в 

папката „Brand“  

Създайте екип/група: Това ви позволява да добавите други ползватели към своя 

Canva профил и да споделите вашата работа и файлове с тях.  

Всички ваши папки: Може да организирате своите файлове и да работите в различни 

папки в рамките на приложението Canva, точно както се прави на компютъра. Всички 

Фиг. 5 Начална страница основни полета 
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създадени файлове, любими материали, закупени, качени файлове и изтрити файлове 

се намират тук.   

Кошче: Използвайте кошчето, за да изтриете файловете, които вече не са ви 

необходими. 

 „Дизайн“ (Фиг. 6 - б) е разделът, където са групирани примерни дизайнерски 

темплейти, като например социални медии, маркетинг, документи и т.н. Може да 

започнете като изберете форма от предложените или да кликнете на „Промени 

параметрите“. Когато изберете темплейт от предложените варианти, или кликнете на 

„Създай темплейт“ ("Create a design") (фиг.7), ще се появи следната страница:  

 
Фиг. 6 Създай темплейт (Create a design) 

 

Може да изберете всяка от опциите на фигура 7. Отляво ще се появи меню (фиг. 8).  

 
Фиг. 7  Canva работно поле 
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Темплейти: Ако все още не сте избрали темплейт, или искате да промените темплейта, 

който вече сте избрали, може да изберете нов в този раздел. Ако мислите, че има 

твърде много опции и е трудно да изберете, може да филтрирате резултатите, като 

използвате ключови думи, напр. „пътуване“, „храна“, „анкети“ и т.н.  

Качване на материали: Като изберете това поле, може да качите ваши снимки или 

видеа и да ги използвате във вашата работа. Кликнете на бутона „Качване на снимка 

или видео“ и изберете файла, който желаете да качите, от вашия компютър или го 

поставете с провлачване в съответното поле. 

Снимки: Това е мястото, където имате достъп до вашия личен фотоархив в Canva. 

Може да намерите нужната ви снимка като използвате ключови думи.  

Елементи: Таблици, различни видове графики и диаграми, икони, които може 

използвате във вашите презентации, са в този раздел. Тук може да направите корица 

за вашите истории (напр. в Instagram), които да се отличават с цветни икони.  

Текст: Тук може да добавите текст във вашата работа. Просто трябва да изберете 

текста, който искате да добавите в страницата. Има също така и текстови темплейти, 

където може да видите и сравните различните шрифтове. 

Аудио: Това е полето, от което може да добавите кратки мелодии към вашата работа. 

Видео: В това поле има готови видеа, които може да използвате безплатно. Може да 

изберете от тях и да ги добавите към материалите, които ще използвате в дигитална 

среда.  

Фон: Това е полето, от което може да смените фона на страницата, на която работите. 

Може да зададете цвят или десéн, според вашите предпочитания. 

Папки: Тук може да създадете нова папка, като кликнете на съответния бутон .  

Стилове: Ако сте избрали темплейт, на който искате да смените шрифтовете и 

цветовете, но не сте сигурни, че съчетанието е добро, може да използвате цветния 

палет и шрифтовете от полето „Стилове“. В момента, когато кликнете на стила, който 

искате, темплейтът ще се обнови и може да прецените дали комбинацията ви 

устройва.  
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Още: Тук може да намерите други Canva приложения и комбинации. Свържете своите 

профили, като изберете иконите на Инстаграм или Pinterest; след което може да 

споделите разработените от вас материали директно в тези социални мрежи. 

1.1.3. Съвети за използване в обучителна среда 

Canva, като инструмент за преподаване, може да насърчи творческото мислене, да 

подобри уменията за работа в екип и да подпомогне ученето като цяло; съдейства за 

създаване на ефективна, интересна и ефикасна учебна среда. Например: 

Инфографика: Може да създадете инфографики, за да представите сложна 

информация по лесен, забавен и разбираем начин, използвайки графични похвати.  

Постери: Постерите са отличен начин за учениците да представят наученото. Можете 

да планирате събития, да изготвите табла с правила (напр. правилата за реда в 

класната стая) и др.  

Презентации: Може да използвате презентациите на Canva за преподаване на новия 

материал, преговор, оценяване и т.н.  

Сертификати: Сертификатите на Canva, може да са ви полезни за изготвяне на 

грамоти по повод състезания, чествания и др. 

Бюлетини: Ученици и учители може да използват приложението за подготвяне на 

бюлетините, за да информират за дадени дейности или събития, или за да насочват 

вниманието към определени теми.  

Лого: Може да повишите мотивацията в класа, като създадете име и лого на класа; 

може дори учениците да се опитат сами да изготвят варианти за лого и с гласуване да 

изберат логото на класа. Логото може да се използва в групата на класа (във Facebook, 

Insytagram или Twitter), в подготвяните бюлетини, постери и други материали. 

Работни листи: Може да следите/оценявате обучителния прогрес на учениците, като 

използвате разработени в Canva работни листи. 

Учебни планове: С Canva, може да се планира учебния процес, като се изготвят 

планове на уроци, или учебна програма на класа по всеки предмет. 
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Групови проекти: Някои ученици харесват работата в екип и груповите проекти и 

дори учат по-добре в група. Има и ученици, които предпочитат да работят сами. 

Canva е подходяща и за двата типа учащи, като груповата работа може да се случва 

„присъствено“, виртуално или в комбинация от двете. 

1.1.4. Примерни упражнения 

Може да направите, какъвто желаете дизайн с Canva, като използвате наученото в 

курса и вашето въображение. В Пример 1, дейности „а“ „b“ или „с“ са подготвени, 

използвайки инфографичен темплейт. За да направите това, следвайте стъпките: 

1. Избор на темплейт 

След като влезете с профила си в Canva, изберете някой от предложените темплейти 

от Design (фиг.9): 

 
 

Фиг. 8 Избор на темплейт 

 

2. Избор на инфографика 

Виждате менюто, където темплейтите за инфографики са групирани (в ляво). 

Може да изберете темплейта, който искате, от това меню. Кликнете на избрания 

темплейт. Може да използвате и полето за търсене в горния край на екрана 

(фиг.10). 
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Фиг. 9 Избор на инфографика 

 

3. Изтрийте медия-файловете и текста 

Първото нещо, което трябва да направите е да изтриете файловете, които не са ви 

нужни. За целта изберете снимката/видеото или текста, които искате да изтриете и 

натиснете бутона „Изтрий“. Може също така да кликнете с десен бутон и да изберете  

„Изтрий“ от менюто (фиг.11). 

 

 

 
Фиг. 10 Изтриване на медиа файлове и текст 
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4. Качване на медия-файлове 

Сега трябва да качим нужните ни медия-файлове. Изберете секцията за снимки в 

лявото меню. Ако в системата няма снимки, които да са ви от полза, може да 

използвате снимки от интернет или от компютъра. В този пример са използвани 

снимки, качени от компютъра. Първо, отворете папката на компютъра, съдържаща 

нужните ви снимките, след това изберете снимките, които ще използвате. Натиснете 

CTRL, за да изберете няколко снимки наведнъж. Провлачете избраните снимки в 

лявото поле (Drag & Drop). Снимките ще се появят в папката „Качени“.  Може да се 

добавят не само снимки, но също така видео и аудио файлове (фиг.12). Може дори да 

влезете във Facebook, за да имате достъп директно от вашия Facebook  профил  и да 

промените тези, които искате.  

 
Фиг.11 Качване на медия-файлове 

 

5. Редактиране на текст  

Има много начини за редактиране в текстовия панел, и е нужно малко време, за да ги 

проучите и използвате в работата си. Общото при тези различни начини за 

редактиране е, че те са много лесно приложими. Когато натисните  бутона „Добави 

текст“, на екрана се появява малко прозорче за въвеждане на текст (фиг.13). Може да 

размествате частите на текста, да променяте вида и големината  на шрифта, както на 

всеки друг компонент документа. В долния край на работното поле има „текстови 

полета“, където можете да провлачите и сложите готови текстови елементи и да ги 

използвате в работата си. За да намерите темплейта за текстово поле, който най-много 

съответства на избраната снимка, разгледайте предложените варианти (скролвате до 
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долу) и кликнете върху избрания темплейт или го провлачете в съответното поле. 

След като сте направили това, кликнете вътре в текстовото поле и наберете текста.   

 

 

 

Фиг.13 Редактиране на текст 1 

Може да използвате опциите в „а“, за да смените шрифта на текста; с опциите в „b“ 

може да регулирате размера на шрифта, цвета и дебелината на буквите (фиг.14). 

Напишете някаква дума и изберете с мишката маркирайте първата буква. В секция „b“ 

изберете „А“; палитрата от цветове ще се отвори от лявата страна. Изберете един цвят 

и буквата ще се оцвети в него. След това изберете една по една останалите буквите и 

повторете процеса, този път избирайки други цветове. 

Фиг.12 Редактиране на текст 
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6. Редактиране на снимки 

Чрез инструмента за редактиране на снимки може много лесно да правите много 

промени, като корекции, изрязване, добавяне на рамки, добавяне на текст, добавяне на 

балончета с думи, задаване на различна степен на прозрачност, замъгляване, 

замазване и т.н. Изберете “Качени“ (Uploads), за да имате достъп до вече качени 

снимки; изберете снимката, която искате да използвате, провлачете я до работното 

поле.  

 
 

Фиг.14 Редактиране на снимка  

 

Поздравления ! 

Вие създадохте образователна инфографика, която може да използвате в клас. 
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1.2. Easel.ly 

1.2.1. Цел на приложението 

Easel.ly е безплатно Web 2.0 приложение за създаване на постери и инфографики. 

Easel.ly е приложение, използвано най-вече за направата на сравнителни и други 

информативни графики и за представяне на статистически данни. Интерфейсът 

предлага възможност да се създават професионални графики само чрез провлачване и 

поставяне (drag-and-drop). С наличните хиляди дизайнерски темплейти и елементи 

може лесно да се създават визуализации. Изполвайки easel.ly може да подготвите и 

публикувате планове на уроци, статистически таблици, професионални презентации – 

материали, които учителите и учениците често използват.  

1.2.2.  Как се използва  

1. Отидете на началната страница на Easel.ly (https://www.easel.ly/) – фиг.16. Ако 

ползвате приложението за първи път изберете „Създай безплатен акаунт“ 

(Create Your Free Account). Може да се регистрирате с Google акаунт, Facebook 

профил или валиден email  адрес (След като веднъж се регистрирате, ще имате 

достъп до всички свои разработки в Easel.ly от който и да е компютър или 

телефон) 

 

Фиг.15 Easel.ly - Начална страница 

 

2. След като изберете „Създай безплатен акаунт“, въведете валиден email адрес и 

парола, след което кликнете на „Регистриране“ (Sign Up) – фиг.17. 
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Фиг.16 Easel.ly – Регистрация 

 

3. След като завършите регистрацията си, ще се отвори директно началната 

страница. Там може да изберете темплейт, който е подходящ за вашите цели. 

Ще се отвори редакционен прозорец, където можете да добавите желаното от 

вас съдържание. В допълнение, без значение в коя от секциите работите, може 

да изберете подходящ темплейт от полето в дясно. Кликнете на „Празен 

темплейт“ (Blank Template) – фиг.18. 

 

Фиг.17 Темплейти и категории 

 

4. На празната страница, която се отваря,  може да подготвите инфографиките, 

които желаете. Първо, нека да обясним маркираните полета (фиг.19). 
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Фиг.18 Easel.ly – работно поле 

 

Файл: Позволява отваряне, запазване и импортиране на файлове. 

Преоразмеряване: Документът се преоразмерява отново според вашите нужди. 

Изтегляне: Как може да използваме снимката, която сме направена в мрежата, в 

нашата презентация? Може да изтеглим и използваме снимката с опцията „Изтегляне“ 

(Download), която е една от опциите в настройките за дизайн, да я съхраним на нашия 

компютър с желаното качество (ниско, високо) или като PDF файл. 

Снимки: Добавяне на снимки в работното пространство 

Текст: Добавяне на текст в работното пространство 

Фон: Създаване/избиране на фон в работното пространство 

Темплейт: Добавяне на темплейт в работното пространство. 

Графики: Добавяне на графики/диаграми в работното пространство. 

Видео файлове: Добавяне на видео файлове в работното пространство. 

Качване: Качване в работното пространство на снимки, видео файлове и др. от вашия 

компютър. 

Преглед: може да видите, как ще изглежда вашата работа. Може също да получите 

линк за споделяне с опцията „Споделям“ (Share),  така че хората, с които споделите 

линка, да могат да видят изображението. 

Това е за easel.ly. Сега е време да отидем в приложението и да приложим наученото на 

практика. 
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1.2.3. Съвети за използване в образователна среда 

Easel.ly, също като Canva, може да помогне за насърчаване на творческото мислене, 

формиране на умения за работа в екип. Приложението улеснява работата, като 

средство за преподаване. Дава възможност за създаване на ефективна, интересна и 

продуктивна среда. Easel.ly може да се използва за: 

 Създаване на интерактивно съдържание; 

 Споделяне на материали; 

 Изготвяне на постери; 

 Планиране във времето на образователния процес; 

 Подготовка на отчети и др. 

1.2.4. Примерни упражнения 

Възможно е да направите какъвто искате дизайн с Easel.ly, като използвате наученото 

в курса и вашето въображение. Упражнение 2, „Открий и оцвети“ е създадено с 

помощта на празен шаблон (темплейт). За да го направите, следвайте стъпките:  

1. Качете на снимка 

Първо, изберете снимка от вашия компютър и я провлачете до означеното място 

(фиг.20). 

 

Фиг.19 Качване на снимка 
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2. Изтрийте иконата и текста 

Сега почистете вашето работно пространство. За да направите това, изберете с 

мишката съответния елемент и натиснете на клавиатурата бутона „Изтрий“ (Delete) – 

фиг.21. 

 

Фиг.20 Изтриване на иконата и текста 

 

3. Редактирайте снимката и текста 

За редактиране на снимки и текст, трябва да използвате менюто, което е от ляво на 

страницата. Първо провлачете сниките една по една и ги поставете в полето. След 

това добавете и редактирайте текстовото поле (фиг.22). 

 

 

Фиг.21 Редактиране на снимки и текст 
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4. Запазете на готовото упражнение  

Накрая може да запазите вашата работа като кликнете на „ Изтегляне“ (Download) и 

изберете  „Low Quality“ от падащото меню (фиг.23).  

 

Фиг.23 Запазване на файла 

  

Поздравления ! 

Сега разполагате с образователна инфографика, която  може да използвате с 

вашите ученици.  
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2. ВИДЕО И АНИМАЦИЯ (МУЛТИМЕДИЯ)  

Видеата  и анимацията са инструменти, които позволяват информацията да бъде 

представена под формата на снимки, звуци, видео, диаграми и т.н, вместо като текст. 

Индивидуалните особености в стила на учене на учениците са подпомогнати чрез 

представяне на част от информацията с видео и анимация. Различни мултимедийни 

приложения може да се използват, за да се помогне на учениците с обучителни 

затруднения да формират собствен начин на учене, отговарящ на техните специфични 

нужди. Обучителни материали, включващи видео и/или анимации помагат на 

учениците да разберат и запомнят информацията много по-ефективно.  Използването 

на различни образователни медии може да помогне за преодоляването на 

обучителните затруднения. Като се избират материали и дейности, подходящи за 

образователното ниво на съответните ученици, и като ги насърчават да покажат най-

доброто от себе си, учителите може да им помогнат да разгърнат потенциала си (Raja 

& Kumar, 2010). Приложения като Piktochart, Easel.ly, Genial.ly, Canva, Biteable, Mural, 

Be Funky, Visme, Cacoo са само малка част от това, което е достъпно. Тук представяме 

само две от тях:  BrainPOP и Powtoon. 

 

2.1. BrainPOP 

2.1.1. Цел на приложението 

BrainPOP е образователен ресурс, който има за цел да подпомага учителите при 

създаването на материали, свързани с учебната програма, съдържащи анимации, игри, 

видеа, упражнения, концептуални карти и др. с цел привличане вниманието на 

учениците. Предлаганите в BrainPOP материали са групирани в секции Природни 

науки, Социални науки, Английски, Математика, Изкуства и музика, Здраве, 

Конструиране и технологии. Когато кликнете на някое от тези заглавия, ще видите 

целия списък с теми, като във всяка от тях са включени видео материали, упражнения, 

концептуални карти, анимации, игри и други ресурси. За да имате достъп до цялото 

съдържание трябва да заплатите определена сума.  
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2.1.2. Как се използва 

Може да ползвате BrainPOP на своя компютър, телефон или таблет, достатъчно е да 

имате интернет достъп. Може да започнете един проект на компютъра и после да 

продължите на телефона, като влезете в своя акаунт.  

1. Когато използвате приложението от компютър или телефон, отидете на 

началната страница на  HYPERLINK "https://www.brainpop.com" 

https://www.brainpop.com. Ако вече сте регистриран, изберете „Вход“. Ако не 

сте регистриран, изберете „Училищна trial версия“ и после „Да“ (фиг.24). 

 

Фиг. SEQ Figure \* ARABIC 24 BrainPOP – Начална страница 

 

2. Създайте вашия профил, като попълните задължителните полета и след това 

кликнете  “Вход“ (Log in) – фиг.25. 
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Фиг.22 Създайте акаунт 

3. След като се регистрирате, изберете една от версиите: BrainPOP, BrainPOP ELL 

или BrainPOPJr. В случая ние използваме BrainPOP (фиг.26). Приложението 

предлага интерактивни тестове, концептуални карти, игри и много други 

дейности, като представя темите от учебния материал по интересен и забавен 

начин чрез анимации. BrainPOP ELL представя темите от Английската 

граматика с помощта на истории, използвайки интерактивни анимации. 

Постепенно се повишава нивото на трудност, като същевременно се обогатява 

и речникът на учениците. BrainPOPJr. покрива много разнообразни теми с 

използване на анимации и интерактивни упражнения. По всяка тема се 

предлагат упражнения за писане, рисуване, игри и създаването на  

концептуални карти.    

 

Фиг.23. Изберете BrainPOP 
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2.1.3. Съвети за използване в обучителна среда 

 Концептуални карти, които са подходящи за различни теми по всички учебни 

предмети; могат да бъдат направени, запазени и принтирани; могат да се 

използват видеа, снимки и ключови думи. 

 На учениците може да се предоставят забавни и образователни игри, отнасящи 

се до урока, с цел по-лесно усвояване и затвърждаване на материала.  

 С опцията „Създай филм“ учениците могат да създават собствени филми по 

избрана или зададена тема. 

 Чрез направата на филми, учениците може да бъдат накарани да подредят 

исторически събития в хронологичен ред, да покажат причинно-следствените 

връзки или да опишат историческо събитие. 

 Използвайки  опцията за създаване на филм, учениците може да бъдат 

насърчавани да говорят във филма, така че да си подобрят езиковите си 

умения. 

 С цел да подобрят артистичните си умения, учениците може да създадат филм, 

в който да разкажат истинска житейска история, например на някой художник 

и да покажат произведенията му.  

 Могат да бъдат видени изпитите, положени от учениците; учителят може да 

види как учениците са се справили с изпитите след като са гледали 

образователните филми, и как класът като цяло се е справил. Работите на 

учениците могат след това да бъдат обсъдени и коментирани в клас. 

2.1.4. Примерни упражнения  

С BrainPOP може да направите каквито пожелаете видеа, анимации, като следвате 

указанията в наръчника и използвате въображението си. За да направите „Упражнение 

3“ („Ябълково дърво“), следвайте стъпките по-долу:  

1. Изберете урок  
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Фиг.24 Изберете урок 

След като сте влезли, изберете Математика и някой от уроците (фиг.27).  

2. Подготви урок (фиг.28) 

За вашите часове може да подготвите въпросници с „Викторина“ (Quiz), 

концептуални карти с „Направи карта“ (Make a map), видео - със „Създай видео“ 

(Make a Movie), работни листи с „Работен лист“ (Worksheet), създаване на речник с 

„Речник“ (Vocabulary). В примера по-долу се използва опцията „Направи филм“. 

 

Фиг.25 Подготви урок 

3. Започване на филм 

Първо ще ви бъде предложено да създадете кратка история. За да може да използвате 

безплатната версия, историята не бива да надвишава 150 символа. Изберете „Напиши 

нова“ (Write New) – фиг.29. 
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Фиг.26 Започни филм 

4. Работно пространство  

След като напишете историята, трябва да преминете в работно пространство (фиг.30). 

 

Фиг.27 Работно пространство 

(1). Изберете „Преглед“ (Preview), за да видите работата си, преди да стане достъпна, 

и кликнете „Запази“ (Save), ако не желаете да правите повече промени. 

(2). Това е мястото, където се създават сцените. Може да копирате, да размествате или 

да изтривате. В безплатната версия може да създадете до 20 сцени. 

(3). Изберете „ Добави фон“ (Add Background), ако искате да смените фона на сцената; 

„Напиши писмо“ (Write Letter), ако искате да добавите сценарии; „Добави звук“ (Add 

Sound) - ако искате да добавите звук. 

(4). Това е мястото, където може да видите резултата от направения избор в т.(3).  



150 

 

(5). Може да намерите подходящи снимки, като търсите по ключова дума. 

5. Изберете „Напиши писмо“ 

Добавете фон и напишете вашия въпрос на първата страница, без да надвишавате 150 

знака. (фиг.31)/ 

 

Фиг.28 Писане на писмо 

6. Добавете фон и текст 

Изберете Сцена 2 (Scene2) и добавете фон ( момче ) и съответния текст (фиг.32). 

 

Фиг.29 Добавяне на фон 

По същия начин, последователно добавете персонажи, текст и/или звук във вашата 

история. 
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Поздравления ! 

Вашето видео, което може да използвате в часа по математика, е готово. 

 

 

 

 

2.2. Powtoon 

2.2.1. Цели на приложението 

Powtoon е приложение, което позволява създаване на анимации, използвайки текстови 

„балони“, форми, изображения, персонажи и други. Powtoon има платена  и безплатна 

версия. Работите, които може да се  направят с безплатната версия, са достатъчно 

качествени за използване в клас. С помощта на Powtoon, с добро планиране и 

въображение може да направите красиви, интересни анимации, като по този начин 

вашите уроци ще са по–забавни и разнообразни.  
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2.2.2. Как се използва  

Powtoon е 2,0 приложение, което работи онлайн, и по този начин, не е необходимо да 

инсталирате каквито и да било допълнителни програми на вашия компютър. 

Безплатната версия включва 30 анимирани персонажа, 10 мелодии и базов набор от 

слайдове. Това е достатъчно, за да подготвите разнообразни образователни материали. 

Приложението дава възможност да прегледате създадената анимация преди да я 

финализирате. Готовото видео може да качите в Youtube, Vimeo, Facebook, Wistia и 

HubSpot. Освен това може да запазите готовите материали като MP4, PDF или PPT 

файлове. Powtoon е уеб-базирана, така че може да имате достъп до вашите работи от 

всеки компютър, които има връзка с интернет.  

1. Отидете на началната страница на Powtoon (https://www.powtoon.com/) и влезте 

в своя профил. Ако използвате програмата за първи път, трябва да се 

регистрирате (фиг.33)  

 

Фиг.30 Powtoon – Начална страница 

 

2. На началната страница може да влезете директно, използвайки своя Gmail или 

Facebook акаунт. Или да се регистрирате с валиден e-mail адрес и да попълните 

необходимата информация. Убедете се, че при регистрацията сте въвели 

правилен e-mail адрес, защото на него ще получите линк, от който да 

активирате акаунта си. След активирането ще може да влезете в системата като 

кликнете на бутона „Влез“ (Login) в горния десен ъгъл и въведете 

потребителско име и парола (фиг.34) 
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Фи

г.34 Powtoon – Регистрация 

 

2.2.3. Съвети за използване в обучителна среда  

 Ученето може да стане ефективно и забавно когато учебното съдържание се 

превърне в анимирани видеоклипове. 

 Учениците може да бъдат накарани да представят домашното си под формата 

на анимирани видеоклипове; като по този начин се насърчава тяхната 

креативност. 

 Може да се използва като ефективен начин за повишаване заинтересоваността 

и мотивацията на учениците.  

 Шаблоните за анимирани презентации може да се използват, за да се задава 

домашна работа, да се поставят срокове или да се представят критериите за 

оценка.  

 Може да се използва в края на урока, за обобщаване на основните моменти от 

темата. 

 За специални поводи може да се подготви анимация представяща значението 

на събитието или свързани с него традиции и обичаи и да се покаже в клас. 
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2.2.4. Примерни упражнения 

С Powtoon, може да създадете нов проект, както и да персонализирате и използвате 

вече съществуващи работи. За това упражнение е използван шаблон.  

1. Създаване на работно пространство 

 

Фиг. 31 Powtoon – работно пространство 

 

(1) На тази страница може да работите върху темплейт, да създавате ново работно 

пространство или да качвате външни документи. 

(2) В тази секция може да изберете какво видео желаете да създадете. Може да 

създадете нов персонаж, да възложите персонални задачи на учениците, да подготвите 

упражнения за работа в клас или за домашна работа. За това примерно упражнение 

сме избрали да работим в секция, „Учители и училище“ (Teachers & Faculty). 

(3) Вашите предишни работи (My Powtoons), ресурси за подпомагане на ученето 

(Learning Center) и приложенията в различни формати и типове (Apps & Integrations) 

се намират в частта „Инструменти“ (Toolbox).     

2. Редактиране на темплейта 

Изберете темплейта, който искате да редактирате, и го променете според вашите 

предпочитания. Може лесно да изтриете, копирате или да смените местата на сцените 

в списъка, който е вляво на страницата. Използвайки инструментите, намиращи се в 

дясно на страницата, в зоната „Тoolbox“, може да промените фона, текста, да 
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вмъкнете снимки, да добавите различни ефекти към персонажа, като използвате 

шаблони за всяка от опциите (фиг.36).  

 

Фиг.32 Редактиране на темплейта 

 

След като сте направили промените на страницата, може да видите как изглежда и да 

я споделите в социалните мрежи.  

Поздравления !  

Създадохте видео, което може да използвате в клас. 
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3. ОБОГАТЕНА РЕАЛНОСТ  И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

ВИРТУАЛЕН СВЯТ 

Обогатената реалност (на английски „Augmented Reality“ - AR) е технология, която 

виртуално наслагва информация или интерактивни елементи върху изображението на 

информацията във физическата среда. Виртуалният свят (на английски „Virtual 

world“-VW) от друга страна, е интерактивна среда, която позволява информацията да 

бъде пресъздадена изцяло чрез 3D виртуална медия. С помощта на VW и AR, може 

лесно да изследвате различните реалности, оглеждайки нещата от различна 

перспектива. Вместо информацията да се възприема слухово или като текст и 

двуизмерни изображения, се създават условия за научаване чрез опит във виртуална 

среда. Чрез AR и VW може да превърнете ученето в игра, което ще облекчи процеса 

на научаване за децата с обучителни затруднения. AR и VW може да се използват за 

преподаване както на  произношението и правописа, на числата и простите 

аритметични операции, така и на сложен учебен материал по предмети като биология, 

химия, физика, и дори висша математика. AR и VW са основополагащи в 

разработването  на специализирани обучителни модели за деца с различни 

способности, както на надарени ученици, така и на ученици с обучителни 

затруднения. Aurasma, Animal 4D, Quiver, Taleblazer, Blippar, Augment, Spacecraft 3D, 

Thinkercad са само някои от тези програми. В представените по-долу примерни 

упражнения са използвани Blippar и  ArtSteps.  

3.1. Blippar 

3.1.1. Цел на приложението 

Целта на приложението Blippar е да обогати съдържанието в дигиталната среда и да 

осигури  работно пространство за разработване на разнообразни 2D- и 3D-материали в 

различни области, особено в сферата на образованието. В тази среда, може да 

добавяте различни пластове на фотографиите, които сте направили с вашите 

дигитални устройства (с android или ios операционни системи). Може да подготвяте 

по-детайлни презентации чрез създаване на аудио-, видео- и триизмерни 

визуализации.  
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3.1.2. Как се използва  

За да използвате приложението Blippar, трябва първо да се регистрирате в сайта на 

Blippar (www.blippar.com). След като направите регистрация и влезете, ще разполагате 

с два начина да създадете проект. Единият е като използвате уеб-базираната AR-

среда; другият позволява да използвате мобилни приложения. След като отворите 

ново работно поле може да използвате съществуващото съдържание в Blippar или да 

качите собствено съдържание. Когато съдържанието е готово, може да го обогатите с 

триизмерни изображения, видеоклипове или аудио-файлове, като ги вмъкнете на 

определените от вас места. Когато разработваният от вас материал е готов, може да го 

публикувате в мрежата срещу определена такса, или да публикувате безплатна тест-

версия за вашите ученици. 

За да използвате подготвения материал през телефона, трябва да изтеглите 

приложението Blippar и да въведете дадения ви код за проекта в съответното 

пространство на мобилното приложение. След като влезете в мобилното приложение 

на Blippar може да отворите основната снимка, която сте избрали, и да видите как 

изглежда вашият проект.  

1. Влезте на страницата на Blippar (www.blippar.com) – фиг.37 

 

Фиг.33 Blippar – Начална страница 

 

2. Ако влизате в приложението за първи път, трябва да се регистрирате с валиден 

имейл адрес (фиг.38). Ако вече имате регистрация, влезте в своя акаунт, за да имате 

достъп до проектите/материалите, които вече сте подготвили.  
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Фиг.34 Регистрация 

 

 

 

3. Кликнете на бутона „Започни отначало“ (Start from scratch) – фиг.39. 

 

Фиг.35 Започни отначало 

 

4. След като сте влезли в акаунта си, в прозореца My Blipps кликнете на бутона 

„Create Web AR" (фиг.40-1), ако ще работите онлайн на компютъра, или на бутона 

"Create App AR" (фиг.40-2), ако ще използвате мобилното приложение. 
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Фиг.36 My Blipps 

 

 5. Изберете начална снимка, която да илюстрира проекта, по който работите (фиг.41-

2). Задайте име на проекта (фиг.41-1), след което кликнете на бутон  „Продължи“ 

(Continue) – фиг.41-3. 

 

Фиг.37 Създайте проект 

 

6. Проектната страница на Blippar има 4 основни секции (полета): дизайнерско поле 

(фиг.42-1), ляво странично поле (фиг.42-2), дясно странично поле с характеристики 

(фиг.42-3) и поле за анимации (фиг.42-4). 
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Фиг.38 Blippar - Проектна страница 

 

 Дизайнерско поле: Може да включите в проекта триизмерни обекти, видео, 

звук, както и двуизмерни изображения.   

 Ляво странично поле: В това поле разполагате с инструменти, които да 

използвате за оформлението на вашата работа – елементи, джаджи, както и 

файлове, които вече сте качили. 

 Дясно странично поле с характеристики: тук може да зададете 

характеристиките на вече разположените в дизайнерското поле елементи. Има 

секции като Оформление (Layout), Действие (Action), Основни характеристики 

(Basic properties). 

 Поле за анимации: може да използвате това поле, за да местите обектите, 

които сте поставили в дизайнерското поле. За целта използвайте опциите в 

панела „Ефекти за движение“ (Motion Effects) 

 С помощта на елементите и джаджите, намиращи се в лявото странично поле 

(фиг.43) може да персонализирате вашата работа. За целта може да добавите 

файлове по избор (от вашия компютър или от интернет), като използвате 

полето за качване (Uploads). 
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Fig.39 Ляво странично поле 

 

Празно поле /Empty sprite/: От тази секция може да качите снимки в дизайнерското 

поле. 

Текст: Тук може да добавите всякакъв текст. 

3D  Форми: Може да използвате триизмерните форми, предлагани в тази секция на 

Blippar. 

Джаджи: От тук може използвате различни допълнения, предлагани от Blippar (като 

например аудио, календар, pdf).  

Качване: От това поле може да качите собствено съдържание в работното 

пространство. 

 Характеристики (фиг.44) - това е полето, където може да определяте 

характеристиките на вашия проект: оформление, действия, основни 

характеристики. Имате възможност да променяте размерите на дизайнерското 

поле, положението и позицията на обектите и наименованието на работното 

пространство. 
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Фиг.40 Секция Характеристики 

 

o Позиция: дава възможност да променяте позицията на обектите в 

дизайнерското поле. 

o Действия: В това поле трябва да изберете как да реагират обектите, 

поместени в дизайнерското поле, при докосване 

o Основни характеристики: Опциите в това поле позволяват да 

променяте формата на вашите обекти и да правите корекции на степента 

на прозрачност. 

 Поле за анимации: Това е секцията, където може да добавяте движещите се 

обекти, които ще използвате в частта за анимация, и да променяте ефектите за 

движение на тези обекти (фиг.45). 
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Фиг.41 Поле за анимации 

 

 Преместване: Позволява да променяте позицията на елемента. 

 Завъртане: Позволява да променяте ориентацията на елемента. 

 Скáла /Scale/: Позволява да променяте нивото на прозрачност на елемента. 

 Избледняване: Позволява да промените прозрачността на елемента от 100 до 

0%. 

 Насищане: Позволява да промените прозрачността на елемента от 0 до 100 %. 

 Плътност: Позволява да промените нивото на наситеност на елемента. 

 AnimClip: Анимационен клип, включен в модела (наличен само за моделни 

формати като glft, които могат да съдържат данни за анимация.)  

 Прескачане: Позволява даден елемент да бъде преместен от едно място на 

друго в работно поле, използвайки скокообразно движение (bounce). 

7. За да добавите нова сцена към вашия проект, изберете “Scene 1” в долната лява 

част на страницата. В тази секция  може да задавате име на всяка отделна сцена 

(фиг.46). 
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Фиг.42. Добавяне на сцени 

 

8. Може да премествате обектите, които сте добавили във вашия проект, или да 

променяте позицията им, използвайки опциите  от  3D-полето или „Sprite“-полето, 

които са в дясната част на екрана (фиг.47). 

 

 

Фиг.43 Промяна на позицията 

 

9. След като прецените, че проектът ви е готов, може да го публикувате в мрежата или 

в избрана от вас локация, като кликнете на бутона „Публикувай“ (Publish) горе вдясно 

(фиг.47). 
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Ако искате да продължите работата по проекта, може да кликнете на бутона 

„Преглед“ (Preview). После кликнете  „Продължи“  (Continue), като предварително си 

запишете получения цифров код (фиг.48).  

 

Фиг.44 Преглед на проекта 

 

10. Подгответе програмата за стартиране като кликнете „Публикувай пробно“ 

("Publish to Test") в отворения прозорец (фиг.49). 

 

Фиг.45 Публикувай пробно 

 

11. Изтеглете от Google Play мобилното приложение на Blippar, за да управлявате 

своите проекти. След като отворите приложението, потвърдете вашата пробна 

публикация, като въведете дадения ви по-рано цифров код в полето „Настройки“ 

(Settings) и го потвърдете (Confirm) – фиг.50. 
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Фиг.50 Мобилно Приложение 

 

12. След като въведете кода, насочете камерата на телефона си към началното 

изображение на проекта в приложението и натиснете бутона „Сканирай“ (Tap to Scan) 

– фиг.51. Изчакайте докато инсталирането завърши. 

 

Фиг.46 Камера на Приложението  

13. След като изтеглянето е завършено вашия проект ще стартира. По-долу са 

показани някои изображения от подготвения примерен проект (фиг.52).  
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Фиг.52 Сцена от проекта 

 

3.1.3. Съвети за използване в образователна среда 

Използвано като образователно приложение, Blippar може да подпомогне 

креативността, възприемането и съхранението на информацията. Може да допринесе 

за създаването на ефективна, интересна и продуктивна образователна среда. 

Например: 

 Работни листи: Създавайки работни листи с Blippar, може да обогатите 

учебното съдържание, което преподавате. 

 Групов проект: Някои ученици предпочитат интерактивността на груповите 

проекти и дори учат по-добре в група, но има и такива, които предпочитат да 

работят самостоятелно. Blippar отговаря на нуждите и на двата типа учащи, тъй 

като взаимодействието може да става лице-в-лице, виртуално или в 

комбинация от двата начина. 

3.1.4. Примерни упражнения 

Може да създавате ваши проекти с Blippar, като следвате указанията и използвате 

въображението си. Упражнението „Прочети и чуй цифрите“ ("Read and Listen 

Numbers"), представено по-долу е подготвено с техниките на Blippar. 
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Стъпка 1: Отворете нов проект и следвайте стъпките: Create App AR > Start from 

scratch. Натиснете „Browse” и изберете снимка, която ще е начална/илюстративна за 

вашия проект (фиг.53). 

 

Фиг.47 Създаване на Blipp 

 

Стъпка 2: Качете цифрите, изображения за фон и аудио-файлове, които сте 

подготвили или сте избрали от секция „Качване“. Разположете цифрите в работното 

поле, като ги провлачвате (фиг.54). 

 

Фиг.48 Секция „Качване“ 

 

Стъпка 3: Подредете цифрите от първата страница в сцената, която ще създадете за 

всяка цифра, използвайки опциите на секция „Действия“ (Action) в дясното поле. 

Следвайте стъпките: Action -> Go to scene -> Scene 1 (2,3,4,5…). По този начин, когато 

кликнете на дадена цифра, ще може да изберете подходящата сцена (фиг.55). 
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Фиг.55 Действия 

 

 Маркирайте „Сцена 1“ в изскачащия прозорец (фиг.56). 

 

Фиг.56 Създаване на сцена 

 

Стъпка 4: В долната лява част на сцената добавете бутон за връщане към началната 

страница. Кликнете на съответния символ и изберете своята начална страница  от 

полето Action вдясно. 
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Фиг.49 Бутон „Начална страница“ 

 

Стъпка 5: За всяка цифра, използвайте опцията „аудио плейбек“, за да може като 

кликнете на съответната цифра да се чуе аудио-файлът, отнасящ се за нея. Кликнете 

Action -> Audio -> и след това съответния аудио файл (фиг.58). 

 

 

Фиг.50 Добавяне на аудио файл 

 

Стъпка 6: Създайте в долния десен ъгъл на полето бутон „Към следващата сцена“. За 

целта кликнете на символа и изберете името на сцената от секция „Action“ (вдясно). 
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Фиг. Бутон „Напред“ 

 

Стъпка 7: Ако искате да създадете аудио файл, който да е свързан с 3D обекти, които 

ще добавите (толкова на брой колкото е означената цифра) кликнете Action-> Аудио -

> и отново съответния звуков файл (фиг.60). 

 

 

Фиг.51 3D обекти 

 

Стъпка 8: Ако искате да добавите бутон за видео за някоя от цифрите в сцените с 

цифри, кликнете на иконата и следвайте стъпките: Action-> Video > качи video. 
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Фиг.52 Добавяне на видео 

 

Стъпка 9: Повторете същите стъпки и за останалите сцени.  

 

Сцена 2.  

 

Фиг.53 Сцена 2 

Сцена 3.  

 

Фиг.54 Сцена 3 
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Сцена 4.  

 

Фиг.55 Сцена 4 

Сцена 5.  

 

Фиг.56 Сцена 5 

 

Стъпка 10: След като всички сцени са готови, кликнете: Preview > Continue > Publish 

To Test и въведете получения цифров код в съответното поле на мобилното 

приложение със съответната илюстративна снимка. След като въведете кода, 

стартирайте проекта, като сканирате снимката с камерата на устройството (фиг.66). 
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Фиг. 57 BlippТест 

 

Поздравления! 

Може да започнете работа като насочите телефона си към илюстративната 

снимка. 
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3.2. Artsteps 

3.2.1. Цел на приложението 

Artsteps е Web 2 приложение, чрез което може да създадете виртуална изложба или 

галерия, като сканирате снимки, направени от вас и/или вашите ученици. В Artsteps 

можете дори сами да нарисувате залата, да добавите 3D обекти или да посетите тази 

зала с очила за виртуална реалност чрез уеб страницата или приложението. В Artsteps 

можете да използвате вече съществуващ шаблон или да изградите залата по желания 

от вас начин, като сами построите стените на изложбената площ от самото начало. 

След това можете да започнете да добавяте и разполагате произведенията си по 

стените. 

3.2.2. Как се използва  

Можете да се абонирате за www.artsteps.com и да използвате шаблони и функции 

безплатно. Можете да споделяте своите произведения публично или, ако желаете, 

можете да ги споделяте в личните си блогове или акаунти в социалните мрежи, като 

Facebook и Twitter. Можете да създавате свои собствени произведения веднага след 

като се регистрирате. Освен това Artsteps е обща платформа, която може да се 

използва както от учители, така и от ученици. Следователно и учениците, и учителите 

могат да регистрират акаунти и да работят индивидуално. 

1. Отидете на началната страница на Artsteps's (www.artsteps.com) (Фиг.67, 1).  

 

Фиг. 58. Artsteps – начална страница 
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2.  В случай, че използвате приложението за първи път, първо се регистрирайте (Sign 

up: Fig 67, 2). Може да се регистрирате, използвайки акаунт в Google, Facebook или 

валиден e-mail адрес. След като веднъж сте се регистрирали, може да влезете в 

Artsteps от всеки компютър или телефон). 

 

Фиг. 59. Начало 

 

3.  След влизането, натиснете бутона „Създай“ (create), в полето горе вдясно 

преминете към екрана за проектиране.  

 

Фиг. 60 Създаване на проект 

 

4.  В екрана за проектиране на Artsteps има три основни раздела: горен панел (Фиг.70, 

1), раздел „Проекти“ (Фиг.70, 2) и област, в която ще създадете проекта (Фиг. 70, 3). 
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Фиг. 61. Artsteps – основни раздели 

 

Определяне: Можете или сами да проектирате виртуалния свят, или да изберете сред 

предложените готови виртуални светове, които са в ограничен брой. 

Проектиране: Ако препроектирате съдържанието на своя виртуален свят, тук можете 

да промените цветовете и комбинациите. 

Добавяне и поставяне: В този раздел можете да добавяте свои собствени снимки, 

видеоклипове, триизмерни обекти и текстове за вашия виртуален свят. Можете също 

така да използвате библиотеката, предоставена от приложението  Artsteps. 

Планиране: В този раздел, след като създадете своя виртуален свят, можете лесно да 

го управлявате, като насочвате камерата. 

Публикуване: Може да споделите своя виртуален свят и съдържанието, което сте 

създали в този раздел, с целия свят. Не забравяйте да дадете име на проекта си, за да 

може той да бъде по-лесно откриван след като го публикувате. 

 

5. В полето „Определяне“ („Define" – Фиг.71, 1) отдясно има инструменти, които 

позволяват да създадете вашия виртуален свят. Може да модифицирате 

пространството като използвате стени и врати от полето „Строителни материали“ 

(„Construction tools“ – Фиг.71, 2). От друга страна, можете да създадете свой собствен 

виртуален свят по подразбиране от „Създай свой собствен“ (Фиг.71, 3). Може да 

използвате готовите виртуални светове, предоставени от Artsteps, които ще намерите 
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в областта „Шаблони за изложби“ (фиг.71, 4). За да направите всички тези стъпки, 

изберете материал от лявото поле и просто го плъзнете и пуснете в проектното поле. 

 

Фиг.71 Определяне (Define) 

 

6. В полето „Дизайн“, има приспособления за рисуване и шаблони за врати и стени, 

които се използват за изграждане на виртуалния свят. Може да променяте цвета на 

вратите или стените, които са добавени в проектната част, като изберете цвета от 

полето „Цвят“ („Colors“ – Фиг.72, 2). Може да промените материала на стените и/или 

вратите, като изберете от полето „Текстура“ („Textures“ – Фиг.72, 3). За да извършите 

всички тези стъпки, щракнете веднъж в лявото поле върху цвета или модела 

(материала), които сте избрали, след това отидете с курсора върху обекта (врата или 

стена) в проектното поле и щракнете още веднъж, за да извършите промените. 

 

Фиг.62 Проектно поле (Design) 
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7. В полето „Добави и постави“ („Add & place“ – Фиг.73, 1) може да добавите снимки, 

видео, триизмерни обекти и писмени документи във виртуалния свят, създаван в 

проектното поле. Може да добавяте триизмерни обекти от предложените от Artsteps в 

полето  „Витрина“ („Display Cases“ – Фиг.73, 2). Може да добавите снимки, видео 

и/или текст от полето „Артефакти“ („Artıfacts“  - Фиг.73, 3). Може да добавите 

снимки, изображения, видео, текст и др. към вашата библиотека, като натиснете 

бутона за добавяне („Add”). За да преместите избрания файл, трябва да кликнете 

върху него, да го провлачите и пуснете във вашия виртуален свят в проектното поле. 

 

Фиг.63 Добави и постави (Add&Place) 

 

8. В своя виртуален свят може да добавите насочващи камери за своите посетители 

(ученици) от полето „Планиране“ („Plan“ – Фиг.74, 1). По този начин ще гарантирате, 

че учениците, които посещават вашия проект, могат да се движат безпроблемно в 

създадения от вас виртуален свят. Всичко, което трябва да направите, е да добавите 

камери от раздела „Добавяне на насочваща камера“ („Add guide point“ - фиг. 74, 2) 

вляво и да ги плъзнете и пуснете във виртуалния свят вдясно. След като добавите 

камерата, можете да я позиционирате където пожелаете.  
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Фиг.74 Планиране (Plan) 

 

9. Можете да споделите създадения от вас виртуален свят в раздела „Публикуване“ 

(“Publish” - Фиг. 75, 1). За да направите това, първо направете снимка на проекта си, 

като щракнете върху бутона „Заснемане“ (Capture) в секция „Cover“(Фиг. 75, 2). 

Второ, въведете информацията за проекта, който ще публикувате, в секция „Публична 

информация“ (Фиг. 75, 3). Трето, ако искате да споделите проекта си на страницата на 

Artsteps, изберете „Show in Artsteps” (Фиг. 75, 4). И накрая, можете да споделите 

проекта си със света, като щракнете върху бутона „Публикувай“ („Publish“ - фиг. 75, 

5) в горния десен ъгъл. Така учениците ви ще имат достъп до създадения от вас 

виртуален свят по всяко време. 

 

Фиг. 64 Публикуване (Publish) 
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3.2.3. Съвети за използване в образователна среда  

Artsteps има широк спектър от приложения в учебния процес и зависи от вашата 

креативност. Някои от тях са изброени по-долу: 

 Можете да го използвате, за да покажете дейностите, които сте подготвили за 

учениците по дадена тема.  

 Можете да създадете изложби за представяне на букви, цифри, животни, 

растения или всяка друга тема, свързана с учебното съдържание. 

 Можете да създавате истории, да насърчите учениците да учат, като се 

забавляват. 

3.2.4. Примерни упражнения 

Като вземете предвид резултатите от курса и използвате своята креативност, можете 

да създадете желания от вас виртуален свят с помощта на Artsteps и да добавите 

съдържание. В примера дейността „Числа“ беше подготвена с помощта на виртуалния 

свят. За да направите тази дейност, следвайте стъпките в следния ред 

1. Добавяне на виртуален свят  

Изберете  полето „Определяне“ („Define“) и добавете избрания виртуален свят от 

раздела „Шаблони на изложби“ („Exhibition Templates“) в проектното поле. Можете да 

плъзнете и пуснете иконата „Начало“ („Start“)  в долния десен ъгъл, откъдето искате 

да тръгне камерата. 
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Фиг.65 Определяне 

 

2. Добавяне на материали 

Кликнете в полето „Добави и постави“ („Add & place“) и добавете изображенията на 

цифрите към вашата билбиотека, едно по едно, като използвате бутона „Добави 

изображение“. 

 

Фиг.66 Добави и постави 

 

3. Добавяне на звук и снимки 

Щракнете върху бутона „Добавяне на изображение“ („Add image“) и въведете 

информация за добавената цифра (например, може да напишете цифрата и 

наименованието на обектите, които я представляват, в раздела за описание). След това 

превъртете надолу до раздела „Аудиофайл“ и качете съответстващия на 
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изображението аудиозапис (например, за цифра 5: „пет пеперуди“). Завършете 

качването, като натиснете бутона „Запази“ („Save“). По този начин добавете всички 

цифри, които искате, и ги запазете в раздела „Артефакти“ („Artıfacts“). 

 

Фиг.67 Добавяне на аудио 

 

4. Добавете снимки във виртуалния свят 

За да добавите изображение към която и да е част от вашия виртуален свят, 

провлачете ги от лявото поле и ги пуснете в създавания виртуален свят вдясно. Може 

да променяте размера и позиционирането на изображението от полето за 

позициониране, намиращо се горе вдясно. Също така, може да добавите рамка на 

изображението от същото място.  

 

Фиг.68 Добавяне на изображение във виртуалния свят 
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5. Добавяне на още цифри  

Може да позиционирате във вашия виртуален свят всички останали цифри по всяко 

време (Фиг.80). 

 

Фиг.69 Добавяне на останалите цифри 

 

6. Добавяне на символ за начало 

Поставете символа за начало („Start“) на мястото, откъдето искате да започне 

пътуването в създадения от вас виртуален свят.  

 

Фиг. 70 Позициониране на символа „Старт“ 

 

7. Добавяне на камера към библиотеката 
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Щракнете върху раздела „Планиране“ („Plan“), за да добавите камери към своя 

виртуален свят. За да направите това, щракнете върху бутона „Добавяне на насочващи 

камери“ („Add guide point“). След това добавете името и описанието на камерата и 

щракнете върху бутона „Запази“ („Save“), за да завършите процеса. 

 

Фиг. 71 Добавяне на камера към библиотеката 

 

8. Добавяне на камера към виртуален свят 

Провлачете и поставете камери (от тези, които вече сте добавили в библиотеката), 

където пожелаете в проектното поле (вашия виртуален свят). Може да промените 

посоката и позицията на всяка камера по време на добавянето. (Помнете, че може да 

добавите множество камери и  да ги разположите в различни точки).  

 

Фиг.72 Добавяне на камера към виртуалния свят 
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9. Публикуване на проекта  

Когато работата ви е завършена, в прозореца, отворен след натискане на бутона 

„Публикуване“ („Publish“), напишете заглавието на проекта и кратко описание. След 

това на страницата на Artsteps изберете категорията, към която се отнася вашата 

разработка. Можете да споделите работата си с всички, като щракнете върху бутона 

„Запази“ („Save“). 

 

Фиг.73 Публикуване 

 

Поздравления 

Сега, може да споделите своя виртуален свят с вашите ученици.  
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ГЛАВА 4 – ДИГИТАЛНО ТЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С 

ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ  

1. Google формуляри 

1.1. Цел на приложението 

Формулярите на Google са услуга за изчисления в облак, предоставяна от Google. Тя 

основно предлага услуга за оценка, чрез която се събират, съхраняват и отчитат данни 

онлайн. Тя може да се използва за създаване на онлайн тестове, викторини, анкети и 

въпросници. Опциите за вида на въпроса включват кратък отговор, параграф, 

множествен избор, квадратчета за отметка, падащи списъци, линейни скали и 

таблици. Създаденият инструмент за оценяване може да бъде персонализиран по 

отношение на типа въпроси и визуалния дизайн въз основа на предпочитанията и 

целите на учителя. Създаденият инструмент за оценяване се запазва автоматично в 

Google Drive. Той може да бъде разпространен сред участниците чрез електронна 

поща, връзка и вграден HTML код. Събраните отговори на участниците се съхраняват 

онлайн и се показват под формата на графики. Освен това отговорите могат да се 

изтеглят като CSV файл и да се използват за по-нататъшни анализи в друг офлайн 

софтуер, например Microsoft Excel или SPSS. 

1.2. Как се използва 

Създаване на формуляри 

Google формулярите се използват чрез акаунт в Google или адрес в Gmail. Достъпът 

до него е възможен чрез един от следните уеб адреси: (1) forms.google.com и (2) 

drive.google.com. На един от тези уеб адреси учителите влизат чрез своя Gmail адрес и 

парола. След като влезете в системата, главните страници на Forms и Drive са 

показани съответно на фиг.85. и фиг.86. За да създадете нов формуляр във Forms, 

щракнете върху знака „+ Blank“ (фиг.85), а в Drive – съответно “+ New” и след това 

върху "Google Forms" в падащото меню (фиг.86). Създаденият формуляр се запазва 

автоматично. Като пример на фигурата е показан формуляр, озаглавен "Моят нов 

формуляр". 
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Фиг.74 Главната страница на Google Forms 

 

Фиг.75 Главната страница на Google Drive 

Фиг.87 показва заложения начален стил на формуляра в Google Forms. Като се избере 

“Untitled form” (Неозаглавен формуляр) горе вляво, името на файла в Google Drive 

може бъде променено. Използвайки иконата за папка, намираща се до името на файла, 

създаденият формуляр може да бъде преместен в друга папка в Google Drive. 
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Обърнете внимание, че съобщението “All changes saved in Drive” (Всички промени са 

запазени в Drive ) се показва горе на страницата след всяко едно действие на 

ползвателя, с други думи промените се записват автоматично в Google Drive, без да 

има нужда да предприемате допълнителни действия. 

   

Фиг.76 Изглед по подразбиране на нов формуляр в Google Forms 

 

Първият раздел в страницата на фиг.87 е мястото, където формулярът за оценка се 

именува и се предоставят необходимите описания. В следващия раздел е показан 

въпрос от типа „множествен избор“. Типът на въпроса може да бъде променен, като 

кликнете върху „Multiple choice“ (Множествен избор) в дясната част на панела с 

въпроси. Типовете въпроси, налични във Формулярите на Google, са показани на 

Фиг.88 по-долу. Учителите могат да използват всеки един от тези типове въпроси в 

зависимост от целите на оценяването. Например „Кратък отговор“ (Short answer) 

може да се използва, за да се попита например за възрастта или класа на учениците, 

докато „Множествен избор“ - за да се попита за техния пол. От друга страна, 

„Линейната скала“ (Linear scale) може да е добро решение за установяване как се 

разпределят отговорите (например когато данните се събират в рамките на научно 

изследване). Към всеки от въпросите или изборите могат да се добавят и изображения 

чрез иконите за изображения до тях на фиг.87. 
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Фиг. 77 Типове въпроси, допустими в Google Forms 

 

Опциите в долната част на всеки въпрос (фиг.89) могат да се използват за редактиране 

на въпросите. Въпросът се дублира чрез бутона за дублиране, изтрива се чрез бутона 

за изтриване, може да се направят допълнителни настройки според нуждите – от 

менюто, намиращо се отстрани на полето „Задължителен отговор“. Това меню 

предлага възможност за добавяне на описание към въпроса, насочване на 

отговарящите към определен раздел въз основа на техните отговори и разбъркване на 

реда на предлаганите възможни отговори. 
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Фиг.78 Опции за редактиране на въпрос 

 

Полето с инструменти в дясната част на началната страница (фиг.90) съдържа опции, 

които могат да бъдат добавени към формуляра: добавяне на въпрос, вмъкване на 

въпрос, добавяне на описание, на изображение, на видео, на нов раздел. Първата 

опция на фигурата по-долу се използва за добавяне на нов въпрос; втората се използва 

за вмъкване на въпрос от друг формуляр. Третата опция се използва за добавяне на 

ново заглавие и описание, точно както в горната част на началната страницата. 

Четвъртата опция се използва за добавяне на изображение, което може да бъде от 

наличните на компютъра, да се заснеме на момента чрез камерата на компютъра, или 

да се свали от интернет. Петата опция се използва за добавяне на видеоклип от 

YouTube. Последната - за добавяне на нови раздели, така че да се създадат няколко 

тематични раздела във формуляра. 
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Фиг.79 Опции за добавяне ан елементи във формуляра 

 

Персонализиране и разпространение на формулярите 

Създаденият формуляр се персонализира чрез опциите на темата, показани на фиг.91. 

Достъпът до тези опции се осъществява чрез щракване върху бутона 

„Персонализиране на темата“ (customize theme) в горния десен ъгъл на страницата. Те 

дават възможност на потребителите да персонализират своите формуляри чрез 

добавяне на заглавно изображение, избор на цветове и стилове на шрифта. Бутонът 

„Преглед“ (preview), намиращ се до бутона „Персонализиране на темата“ дава 

възможност на потребителите да видят как ще изглежда формуляра. Бутонът 

„Настройки“ (до бутона „Преглед“) съдържа настройки на формуляра, като например 

„Ограничаване до един отговор“, „Показване на лентата за напредъка“, „Смяна реда 

на въпросите“ и „Съобщение за потвърждение“. 
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Фиг.80 Опции за персонализиране на темата 

 

Бутонът „Изпрати” (Send), намиращ се до бутона „Настройки” (Settings) се използва, 

за да се видят опциите за изпращане. На фиг.92 тези опции са показани, достъпни в 

прозореца „Изпращане на формуляра” („Send form“). Създаденият формуляр може да 

бъде изпращан до участниците, чрез e-mail, линк и вграден HTML код. Формулярът 

може също така да бъде споделян във Facebook и Twitter. Чрез опцията e-mail, 

формулярът се праща към определен e-mail адрес. От това поле могат да бъдат 

определени и поканени хората, които да имат правото да редактират формуляра. 

Формулярът може да бъде видян от всекиго, който разполага с линк към него. 

Използвайки вграден HTML код, формулярът може да бъде качен в уебсайтове и 

визуализиран.  
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Фиг.81 Изпращане на формуляра 

 

Преглеждане на постъпилите отговори 

Отговорите на въпросите във формуляра, могат да бъдат видени чрез полето 

„Отговори” (Responses), както е показано на фиг.93. Отговорите могат да бъдат 

показани под формата на „Обобщен отчет”, „Отговори по въпроси” и „Индивидуални 

отговори”. Полето „Обобщен отчет” представя отговорите във формата на таблици, 

графики и текст. Полето „Отговори по въпроси ” показва отговорите дадени към всеки 

въпрос. Полето „Индивидуални отговори” показва отговорите, дадени от отделния 

участник. Формулярът може да бъде деактивиран или повторно активиран, чрез 

опцията  „Приемане на отговори“ („Accepting responses”). Отговорите може да бъдат 

трансформирани в електронни таблици, чрез бутона „Изготвяне на електронна 

таблица“ („Create spreadsheet”), горе вдясно на страницата. Възможно е да бъдат 

изтеглени под формата на електронна таблица във формат CSV, като се използва 

изскачащото меню, до бутона „Изготвяне на електронна таблица“. Отговорите също 

така могат да бъдат принтирани или изтрити, чрез опциите в това меню.   
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Фиг.82 Преглед на отговорите 

 

1.3. Съвети за използване в образователна среда  

Формулярите на Google могат да се използват в учебна среда за различни цели на 

оценяване, като например анализ на нуждите, оценка на обучението, анкетиране и 

научно изследване. Съветите за използването му в учебна среда са представени по-

долу: 

 Учителите могат да използват формуляри в Google, за да събират данни от 

ученици или други заинтересовани страни за анализ на нуждите. Данните от 

анализа на потребностите се използват за информиране на учителите относно 

решенията за проектиране на обучението. Чрез анализа на потребностите могат 

да се диагностицират демографските данни на учениците, предварителните им 

знания по предмета, нагласите им към курса или потребностите от учене, а 

събраните данни могат да се използват при проектирането на обучението.  

 Формулярите на Google могат да се използват за оценка както на академичните 

постижения на учащите, така и на тяхната оценка на образователния опит, в 

който са участвали. Първо, учителите могат да създават онлайн тестове или 

изпити въз основа на предварително определени цели и да оценяват как 

учениците са постигнали тези цели. Второ, учителите могат да използват 
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формуляри в Google, за да оценят удовлетвореността им от методите на 

преподаване, материалите, отношението на учителите и т.н  

 Google формулярите могат да се използват като инструмент за анкетиране, за 

да се получи информация за мнението на учениците по определен въпрос. Този 

подход ще даде възможност на учениците да участват в процеса на вземане на 

решения и може да развие чувство за демокрация в класните стаи. 

 И накрая, Google формулярите могат да се използват от учителите за 

провеждане на научни изследвания, за измерване на специфични 

характеристики, за събиране на данни от учениците. Събраните данни могат да 

бъдат анализирани и представени под формата на научноизследователска 

статия.  

1.4. Примерни упражнения  

Както е обяснено в частта „Съвети за използване в учебна среда“, Google 

формулярите могат да се използват за получаване на данни за удовлетвореността на 

учениците от курса. Данните могат да се използват за диагностициране на слабите 

страни и добрите практики в даден курс (урок) през погледа на учениците и съответно 

да се подобри неговата структурата и съдържание. С тази цел може да се създаде 

онлайн формуляр и да се разпространи сред учащите.  

 

Фиг.83 Примерен формуляр за оценка на онлайн обучение 
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Примерен формуляр за оценка на онлайн курс по математика е показан на фиг.94. 

Този формуляр дава възможност на учениците анонимно да споделят мнението си за 

курса, който са посещавали. Заглавието е посочено като „Формуляр за оценка на 

курса“. Разделът за описание под заглавието представя обяснение за целта на 

формуляра и как ще се използват събраните данни.   

Примерният формуляр се състои от два раздела. Първият раздел включва въпроси за 

демографските данни на учениците, без да се изисква лична информация. Вторият 

раздел включва въпроси за удовлетвореността им от курса. Последният въпрос в края 

на този раздел включва е отворен, което дава възможност на анкетираните да посочат 

свои допълнителни коментари по темата. Всички въпроси, с изключение на 

последния, са представени като задължителни, което означава, че отговарящите не 

могат да изпратят формуляра, без да са отговорили на всички задължителни въпроси. 

Формулярът е персонализиран по отношение на цвета. В долната част е добавена 

лента за напредъка.  

Учителят може да оцени резултатите чрез опцията „Обобщен отчет“, да провери 

какви са резултатите от отговорите на всеки отделен въпрос чрез опцията „Отговори 

по въпроси“ или да прегледа индивидуалните отговори на всеки от участниците в 

анкетата. По този начин учителят може да определи както проблемните, така и 

задоволителните аспекти на своя курс и да вземе решения по отношение подобряване 

на качеството на занятията.  

 

 

2. Kahoot 

2.1. Цел на приложението 

Kahoot е онлайн инструмент за оценяване, който се използва за създаване на 

викторини, базирани на игри. Неговата отличителна характеристика е, че има за цел 

да създаде среда за оценяване, подобна на игра за учители, ученици или за домашни и 

бизнес цели. Той предлага викторини под формата на: въпроси с избор между няколко 

възможни отговора; въпроси с отговор Вярно/Невярно; както и въпроси тип пъзел. 
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Освен това може да се използва и за създаване на анкета, облак от думи, отворени 

въпроси и дейности за мозъчна атака. Тези видове оценяване се наричат Kahoots. 

Докато викторините с въпроси с избор между няколко отговора и викторините от типа 

"вярно/невярно" са безплатни, използването на други видове дейности за оценяване е 

премиум функция на Kahoot. В тази глава са представени безплатните функции на 

Kahoot. При викторините на Kahoot учителите могат да създават викторини, да 

задават времеви лимит и точки за всеки въпрос. След това могат да преглеждат и 

изтеглят резултатите от викторините както в уеб среда, така и във файл на Excel. 

2.2. Как се използва 

Създаване на Kahoot проект 

За да използвате Kahoot е нужна регистрация чрез акаунт в Google, Microsoft или 

Apple на уеб адрес kahoot.com.  По време на регистрацията учителите трябва да 

изберат „Teacher“ (Учител) като тип акаунт, както е показано на Фиг.95.  

 

 

Фиг.84 Избор на вида акаунт по време на регистрацията  

 

В следващата стъпка учителите трябва да изберат своето работно място. На фиг.96 е 

показана страницата „Опишете работното си място“ (Describe your workplace). Всички 

учители, преподаващи на ученици от 1 до 12 клас, трябва да изберат опцията 

„Училище“ (School). След тази страница учителите могат да влязат в системата, като 

попълнят формуляра за регистрация или използват своите акаунти в Google, Microsoft 

или Apple. 
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Фиг.85 Избор на работното място по време на регистрацията 

 

Когато влезете в системата, основната страница на Kahoot се вижда, както е показано 

на фиг.95. Менюто в горната част на страницата може да се използва за навигация в 

Kahoot. Бутонът „Начална страница“ (Home) се използва за връщане към главната 

страница. Бутонът „Открий“ (Discover) се използва за намиране на проекти, създадени 

и споделени от други потребители.  

Учителите разглеждат своята колекция от Kahoot-проекти, като кликнат върху бутона 

„Библиотека“ (Library). Бутонът „Отчети“ (Reports) се използва за преглед на отчета за 

резултатите от създадените викторини. Бутонът „Групи“ (Groups) се използва за 

сътрудничество с други учители. 

Бутонът „Споделяне“ (Share) се използва за споделяне на създадените Kahoot-проекти 

с други хора. Учителите могат да започнат да създават свои собствени викторини, 

като кликнат върху синия бутон „Създай“ (Create) в горния ляв ъгъл на страницата. Те 

могат да разгледат своите предварително създадени викторини в раздела „Моите 

Kahoot-проекти“ (My Kahoots) точно под бутона „Създай“. 
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Фиг.86 Начална страница  

 

След като кликнете върху бутона „Създаване“, се появява изскачащ прозорец, както е 

показано на Фиг.98, в който учителите могат да изберат шаблон за Kahoot в 

зависимост от целта на използване. Те могат да изберат опцията „Нов проект“ (New 

Kahoot), за да персонализират свой собствен Kahoot-проект. В тази глава „Нов 

проект“ е избран с щракане върху зеления бутон „Създаване“. 

 

Фиг.87 Изскачащ прозорец с шаблони 

 

Фиг.99 показва страницата, където Kahoot-проектът може да бъде създаден. В горния 

ляв ъгъл на страницата се намира полето „Въведете име на проекта“ (Enter Kahoot 
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title). Използвайки бутона „Настройки“ може да оформите заглавието като изберете 

описание, местоположение, език и т.н.  

Въпросите се добавят и изброяват в рамката в лявата част на страницата. „Тип на 

въпроса“, „Времеви лимит“, „Точки“ и „Възможни отговори“ се определят чрез 

рамката в дясната част на страницата. Опциите по подразбиране за тях са показани на 

Фиг.99. 

  

Фиг.88 Създаване на Kahoot-проект 

 

Въпросът се задава чрез текстовото поле в зоната, в което е написано „Start typing your 

question“ (Започнете да въвеждате въпроса си) на Фиг.99. Изображение и видео могат 

да се добавят към въпроса чрез опциите под въпросите: „Библиотека с изображения“, 

„Качване на изображение“ и „Връзка към YouTube“. След това опциите са обозначени 

в червени, сини, оранжеви и зелени полета. Правилният отговор се определя чрез 

щракване върху кръгчето в дясната част на бутона, както е показано на фиг.100. 

Отговорите могат да се напишат като текст или да се покажат като изображение чрез 

бутона за изображение до кръгчето, използвано за правилния отговор. Както е 

показано на фигурата по-долу, съобщението „Добави изображение като отговор 
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вместо текст“ се вижда, когато курсорът е върху опцията за изображение. Например в 

следващия пример изображенията на градовете могат да се използват като опции 

вместо имената им под формата на текст. Всички действия на потребителя в Kahoot се 

записват автоматично. 

Следващите въпроси се добавят чрез бутона „Добави въпрос“ в лявата част на 

страницата. Записани преди това въпроси могат да се добавят и чрез бутона „Банка 

въпроси“. Създаденият въпрос може да бъде дублиран или изтрит чрез иконите 

„Дублиране“ и „Изтриване“ вляво от всеки въпрос. 

Въпросите могат да бъдат дублирани или изтрити и чрез бутоните „Дублиране“ и 

„Изтриване“ в края на дясната рамка. Въпросите могат да бъдат импортирани от 

съществуващи слайдове и файлове с електронни таблици чрез бутоните 

„Импортиране на слайдове“ и „Импортиране на електронни таблици“. Обърнете 

внимание, че опцията „Импортиране на слайдове“ е за премиум потребители. 

 

 

Фиг.89 Създаване на примерен въпрос в Kahoot 
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Когато кликнете върху бутона „Add question“ (Добавяне на въпрос), Kahoot ще поиска 

да изберете вида на въпроса, който желаете да добавите, както е показано на Фиг.101. 

Типът на въпроса може да бъде избран и чрез опцията „Тип въпрос“ в дясната рамка. 

Обърнете внимание, че само опциите „Quiz“ (анкета/викторина) и „True or false“ 

(Вярно или грешно) са безплатни, а останалите са достъпни срещу заплащане. 

 

Фиг.90 Опции за въпросите в Kahoot 

 

Споделяне на Kahoot-проекти 

Когато Kahoot-проектът е създаден, може да видите как той ще изглежда, като 

щракнете на бутона „Преглед“ в горния десен ъгъл на главната страница. Примерен 

предварителен преглед е показан на фиг.102. 
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Фиг.91 Преглед на анкетата в Kahoot 

Процесът може да бъде завършен, като се кликне на бутона „Готово“ (Done) горе 

вдясно на основната страница, както е показано на фиг.100. Когато се натисне бутонът 

„Готово”, учителят ще види страницата в библиотеката, където са всички готови 

Kahoot-проекти (фиг.103). 

 

 

Фиг.92 Изглед на библиотеката на Kahoot 

 

На страницата на библиотеката създаденият Kahoot-проект може да бъде редактиран, 

като кликнете върху бутона „Редактиране“. Бутонът „Play“ се използва за споделяне 

на създадения Kahoot-проект с учениците. При щракване върху бутона „Play“ се 

показва изскачащ прозорец (фиг.104), който изисква от учителите да изберат една от 
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опциите: „Teach“ (за виртуални класни стаи) и „Assign“ (за самостоятелно учене). 

Както е показано по-долу, първата опция позволява на учителите да „играят игра на 

живо заедно с учениците чрез видео-връзка или в клас“. Втората опция им позволява 

да „възложат игра с предизвикателства на учащите, които да я играят със собствено 

темпо“. За примера в тази глава е избрана опцията „Преподавам“ (Teach). 

 

 

Фиг.93 Опции за споделяне на Kahoot-проекта 

След като изберете опцията „Teach“ (Преподавам), Kahoot предлага на учителите да 

изберат една от опциите „Класически“ (Classic) и „Екипен“ (Team mode), както и 

други опции на играта, като например автоматично генериране на подходящо име или 

музика (фиг.105). Тези опции предлагат на учениците възможност да играят или 

самостоятелно, или в група. За примерите в тази глава е избран „Класически“ вариант. 



207 

 

 

Фиг.94 Опции за игра в Kahoot 

След като изберете опцията „Класически“, се показва следната страница (фиг.106), 

която предоставя на учителите ПИН код на играта; същият се използва от учениците, 

за да се включат в играта чрез уеб адреса kahoot.it или мобилното приложение Kahoot. 

Както е показано по-долу, ПИН кодът на играта в примера е 1713864. Учениците, 

които са се присъединили към играта, се показват с техните псевдоними - Играч 1 и 

Играч 2. Учителят стартира играта, като щракне върху бутона „Старт“ в дясната част 

на страницата. 

 

Фиг.95 Игрово поле в in Kahoot 
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Учениците ще играят играта, като използват този ПИН код заедно със своите 

псевдоними. На фиг.107 са показани страниците, които изискват от учениците „ПИН 

на играта“ и след това „Псевдоним“. 

 

Фиг.96 Вход за учениците в играта на Kahoot 

След като учениците отговорят на въпроса, те получават обратна връзка дали са 

отговорили правилно или не. От фиг.108 става ясно, че учителят също вижда броя на 

учениците, избрали всяка от опциите.  

 

Фиг.97 Учителят вижда резултатите на учениците 

 

Преглед на резултатите 
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Учителите могат да прегледат резултатите от викторината, като кликнат върху 

„Отчети“ в горната част на главната страница. В страницата „Отчети“ (Reports) са 

изброени всички създадени от даден учител Kahoot-проекти (фиг.109). Учителите 

могат да прегледат отчета за всеки Kahoot-проект, като кликнат върху името му или 

върху бутона „Отвори“(Open). 

 

 

Фиг.98 Списък с отчетите за създадените Kahoot-проекти 

 

На фиг.110 е показан примерен отчет. Учителите виждат отчета като „Обобщен 

отчет“. Те могат също така да разглеждат отчетите „По въпроси“ (всички получени 

отгвори на даден въпрос) или като „Индивидуални отчети“ (отговорите на всеки 

отделен ученик). Учителите могат да получат обратна връзка от учениците, които са 

играли играта, като изберат опцията „Получаване на обратна връзка“ (Get feedback) по 

време на създаването на проекта. Като използват менюто „Опции на отчета“ в горния 

десен ъгъл на страницата, учителите могат да изтеглят отчета като електронна 

таблица във формат xlsx или да го запазят в Google drive чрез своя профил в Google. 

От същото меню учителите могат да отпечатат резултатите, да прегледат други 

отчети, да прегледат Kahoot-проекта, за който се отнася отчетът, или да изтрият 

текущия Kahoot-проект. 
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Figure  SEQ Figure \* ARABIC 110. Report view in Kahoot 

2.3. Съвети за използване в обучителна среда 

Тъй като Kahoot е инструмент за учене, базиран на игри, той може да се използва в 

учебна среда за улесняване на ученето и за подобряване на мотивацията и 

ангажираността на учащите, както и за целите на оценяването. Съветите за 

използването му в обучителна среда са представени, както следва:  

- Тъй като Kahoot позволява на учениците да участват в състезателна дейност в учебна 

среда, базирана на игри, той може да се използва за подобряване на мотивацията и 

ангажираността на учениците. Ограниченията във времето, точките и съревнованието 

с връстниците осигуряват на учителите и учащите мотивираща среда.  

- Kahoot дава възможност на учителите да добавят изображения и видеоклипове към 

въпросите в създадените Kahoot-проекти. Освен това те могат да добавят и 

изображения към опциите на всеки въпрос. Тези функции позволяват на учителите да 

обогатят възможностите за учене чрез мултимедия. Тези функции ще се използват за 

конкретизиране на абстрактни понятия, особено за учениците с трудности в ученето.  

- Kahoot предоставя на учителите синхронни резултати от оценяването за всеки 

въпрос. По този начин те могат да оценяват всяка учебна цел чрез един или няколко 

въпроса и съответно да предоставят обратна връзка.  

- Учениците могат да бъдат помолени да участват в дейностите на Kahoot като екипи. 

Този подход има потенциал за обучаемите да развият уменията си за работа в екип, да 

взаимодействат със своите връстници и да се учат от тях. 
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2.4. Примерни упражнения 

Както е обяснено в частта „Съвети за използване в учебна среда“, Kahoot може да се 

използва за обогатяване на въпрос чрез мултимедийни елементи от видео и 

изображения. Този подход улеснява разбирането на понятията от страна на учащите, 

като ги прави по-конкретни. Освен това разбирането на понятията може да бъде 

улеснено чрез предоставяне на съвети или подсказки под формата на видео или 

изображение в самия въпрос. Възможностите могат да се използват за улесняване на 

разбирането, като на места текстът се замени с изображения. Ето защо е представено 

примерно упражнение за улесняване на разбирането на урока за гръбначните и 

безгръбначните животни, както и за оценяване на знанията на учениците по темата. 

На фиг.111 е показан примерен въпрос с избираем отговор в Kahoot, подготвен за тази 

цел. 

Избраният тип проект в този пример е викторина, включваща въпрос с избираем 

отговор. Както се вижда, Kahoot е озаглавен „Classification of Animals“ (Класификация 

на животните). Въпросът е „Кое от изброените животни е безгръбначно?". Текстовото 

поле за формулировката на въпроса позволява на учителите да подчертаят определена 

част от въпроса, като използват получерен шрифт. В този пример „безгръбначно 

животно“ е с получерен шрифт. Точно под формулировката на въпроса е добавено 

видео от YouTube за гръбначните животни, за да се предостави на учениците нагледна 

информация. Учителят може също така да изложи въпроса и вариантите в това видео, 

така че да се улесни разбирането на понятията от страна на учениците.   
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Фиг. SEQ Figure \* ARABIC 111 Пример за въпрос, обогатен с мултимедийни елементи 

Възможностите включват изображения на животните вместо текстове, за да се 

конкретизират имената на животните, които могат да бъдат абстрактни понятия за 

някои ученици. По този начин учащите имат възможност да разгледат анатомията на 

животните, представени във вариантите, въз основа на обяснението във видеото. Така 

вместо имената на котка, охлюв, пиле и куче се използват изображенията на тези 

животни. Изображенията могат да бъдат добавени от библиотеката с изображения в 

Kahoot. Тази библиотека обаче е достъпна само за премиум потребителите. По тази 

причина при необходимост могат да се използват безплатни изображения от отворени 

източници като pixabay.com. Правилният отговор, изображението на охлюва в 

конкретния случай, се посочва, като кликнете върху кръгчето в дясната страна на 

опцията. 

Добавеният въпрос може да бъде персонализиран чрез рамката в дясната страна на 

страницата. Като опция по подразбиране за „Тип на въпроса“ е избрано „Викторина“. 

Зададено е „Времево ограничение" 4 минути, тъй като учениците ще трябва да 

изгледат видеоклип. Предварителният преглед на подготвения Kahoot-проект е 

показан на фиг.112: 
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Фиг.99 Изглед на примерния Kahoot-проект 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

ГЛАВА 5 – ВИЗУАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ПОДХОДЯЩИ ЗА 

УЧЕНИЦИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ  

1. TinkerCad 

1.1. Цел на приложението 

Tinkercad е онлайн инструмент за триизмерно (3D) проектиране, предлаган от 

Autodesk. Потребителите могат да използват наличните в библиотеката елементи за 

проектиране, да ги персонализират според целите си или да създават свои собствени 

проекти. Tinkercad може да се използва с безплатна регистрация и дава възможност на 

потребителите да си сътрудничат и да споделят своите проекти с общността. Той 

разполага с богата библиотека, включваща дизайни, създадени и споделени от 

общността за достъп и използване от други потребители. Потребителите могат да 

получат различните дигитални продукти на 3D проектите, създадени от тях или от 

други членове на общността, и да се възползват от услугите за 3D принтиране, ако 

имат нужда от тях. Tinkercad може да се използва със стандартен компютър и 

актуален уеб браузър, без да е необходим допълнителен софтуер или хардуер. 

1.2. Как се използва 

Интерфейс 

След безплатната регистрация в Tinkercad се вижда таблото за управление (фиг.113). 

Виждат се вече създадените проекти. Създава се ново работно поле, като се щракне 

върху „Create new design“ (Създаване на нов дизайн). Tinkercad може да се използва 

не само за 3D-проектиране, но и за проектиране на електрически вериги и кодови 

блокове. В Ръководството е представено използването на модул за 3D-проектиране. 
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Фиг.100 Табло за управление на Tinkercad 

Страницата по подразбиране за стартиране на дизайна е показана на фиг.114. 

Страницата за стартиране се разглежда като празна за първоначалния дизайн. Тази 

страница включва основно копиране, дублиране и класифициране на обекти, работна 

равнина, инструмент за ориентация на работната равнина и списък на предварително 

дефинираните форми. Предварително дефинираните форми могат да се добавят към 

работната равнина чрез техниката „провлачване и пускане“. 

 

Фиг.101. Страницата по подразбиране за стартиране на дизайна 
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Ориентация и мащабиране  

Кубът в горния ляв ъгъл на страницата (фиг.115), може да се премества с помощта на 

мишката, за да се разглежда 3D-проектът в работната равнина от различни гледни 

точки. Възможностите за гледане са, както следва: 

- Иконата „Начало“ се използва за връщане към изгледа по подразбиране.  

- Курсорът се премества чрез щракване върху десния бутон на мишката, за да се 

придвижва в рамките на изгледа.  

- Бутоните + и - се използват за увеличаване и намаляване на мащаба на 

изображението.   

- Потребителите могат да преминават от изглед „Перспектива“ (3D) към изглед 

„Ортография“ (2D).  

Както е показано в горния ляв ъгъл на страницата, кубът, върху който са посочени 

посоките, може да се премества с десния бутон на мишката и работната равнина може 

да се разглежда от различни перспективи. В случай на объркване потребителите могат 

да се върнат към изгледа по подразбиране чрез бутона „Начален изглед“ в горната 

част на сектор „Навигация“. 

 

Фиг.102 Ориентация и мащабиране на работното поле  



217 

 

Преместване и модифициране параметрите на обектите 

„Кутията“ (фиг.116) може да се модифицира чрез инструмента „Линийка“. 

Местоположението и размерите могат да се променят по отношение на осите X, Y и Z. 

Това може да се направи по два начина: 

• Промяната на размера може да се извърши чрез преместване на белите полета, 

които се появяват върху фигурите след избора с ляв бутон на мишката. 

• Числата в полетата, появяващи се до фигурите, могат да бъдат променени чрез 

въвеждане на нови стойности от клавиатурата.   

• Ъглите в трите оси могат да бъдат персонализирани чрез дъгата над фигурите. 

• Могат да се променят разнообразните параметри в изгледа „Форма“, който се 

отваря при щракване върху даден обект.  

• Местоположението на обекта може да се променя по осите X-Y като го местим 

чрез мишката. Промяната на местоположението по ос Z обаче може да се извърши 

чрез преместване на конуса над всеки обект.   

На фиг.117 е показано как се модифицират основни форми по отношение на формата, 

ъгъла и местоположението с помощта на разнообразни параметри. 

 

Фиг.103 Модифициране на местоположението и размерите на обекти 
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Фиг.104 Модифициране на формата, ъгъла и взаимното положение на обекти 

Дублиране и подравняване 

Tinkercad дава възможност за дублиране на създадените обекти. На фиг.118 жълтата 

кутия е дублирана от червената кутия (жълтата е копие на червената). Това може да се 

направи с помощта на бутоните „Копиране“ или „Дублиране“ в горната лява част на 

страницата след избора на обекта. 

 

 

Фиг.105 Дублиране на обекти 
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При работа с няколко обекта потребителите може да се нуждаят от някои 

подравнявания в работната равнина. Всички обекти се избират, като се задържат 

щракнати върху левия бутон на мишката, и след това се щраква върху бутона за 

подравняване, за да се подравнят обектите. На фиг.119 са показани седем обекта, 

които трябва да бъдат подравнени. Желаното подравняване може да се извърши, като 

се щракне върху черните точки, отбелязани върху всеки обект. 

 

 

Фиг.106 Подравняване на обекти 

 

Групиране на обекти и създаване на кухини 

Tinkercad позволява използването на обектите в две форми: „Solid“ (твърди тела) и 

„Hole“ (кухини). Новите обекти с кухини могат да бъдат създадени чрез използване на 

типове обекти „Твърдо тяло“ и „Кухина“ заедно. Стъпките, които е необходимо да 

предприемете, за да получите изгледа на фиг.120, са следните:  

• Обектите се припокриват по желания начин, за да се комбинират.  
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• Обектът, който трябва да бъде изтрит, се избира като „кухина“, вместо като 

„твърдо тяло“, в меню „Форма“.  

• И двата обекта се избират чрез натискане на клавиша „Shift“.  

• Обектите, избрани като твърдо тяло и кухина, се групират чрез командата 

„Group“.  

3D-работната равнина позволява работа по оста X-Y по подразбиране. Както е 

показано на фиг.121. Работната ос по подразбиране може да бъде променена на X-Z 

или на Y-Z с помощта на бутона „Workplane“. Тези опции за промяна на осите са 

особено необходими при проекти с множество обекти. 

 

 

Фиг.107 Комбиниране на обекти и създаване на кухини 
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Фиг.108 Работно поле 

Добавяне на текст 

Tinkercad дава възможност за добавяне на текст в проектите в 2D- или 3D-форма. 

Текстът, добавен в работната равнина чрез плъзгане и пускане, както се прави за 

други обекти, може да се разглежда като специален обект и съдържанието му може да 

се определя по желание. Атрибутите на обекта, като цвят, тип шрифт и т.н., могат да 

бъдат персонализирани, както се прави за други обекти. Освен това текстът може да 

се разглежда от различни гледни точки в три оси, както е показано на фиг.122. 

Височината на текста по оста X-Y може да се определи чрез преместване на конуса, 

разположен над него.   
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Фиг.109 Добавяне на текст 

1.3. Съвети за използване в обучителна среда 

Tinkercad има няколко характеристики, които могат да се използват в учебна среда. 

Учителите могат да създадат свое собствено виртуално пространство и да поканят 

учениците във виртуалната класна стая.  

Учениците създават съвместно проекти или променят предварително създадени 

проекти във виртуалната класна стая. Тъй като това е софтуер, базиран на браузър, и 

не се нуждае от допълнителен софтуер или хардуер, той може да се използва за 

учебни дейности както в класните стаи, така и извън тях. Учениците имат възможност 

да подобрят уменията си за триизмерно мислене и креативността си, като създават и 

персонализират триизмерни дизайни от прости до по-сложни форми. Освен това те 

могат да участват в дейностите по проектиране в сътрудничество с връстниците си 

под наблюдението на учители като не зависят от времето и мястото. 

На учениците се предлага голямо разнообразие от инструменти за проектиране - от 

„основни форми“ до по-сложни, както е показано на фиг.123, в зависимост от техните 

уменията за използване на приложението. Поради тази причина Tinkercad би улеснил 

разбирането от страна на учениците на основните форми и техните характеристики, 

както и тяхното диференциране въз основа на приликите и разликите между тях. 

Приложението позволява на учениците да проектират със собствено темпо и спомага 

за подобряване на уменията им за мислене.  
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Предимствата на Tinkercad са, че е онлайн и базиран на браузър. Проектите се 

запазват веднага след действията на потребителя и това позволява на учениците да 

продължат да работят по проектите си извън училище, когато имат нужда. 

Завършените проекти могат да се споделят както с учители, така и със съученици за 

обратна връзка.  

Tinkercad е безплатен, лесен за използване онлайн инструмент за 3D- проектиране за 

всички ученици от различни класове и им позволява да създават свои собствени 3D-

материали. Следователно, може да се използва за обогатяване на възможностите за 

учене, които улесняват сътрудничеството и творчеството на учениците. 

1.4. Примерни упражнения 

Фиг.123 показва проекти, създадени и споделени публично от потребител. Другите 

потребители могат да дадат своя принос към всеки от проектите чрез мнения и 

предложения. Освен това те могат да променят и да използват споделените проекти 

въз основа на своите нужди и цели. 

   

 

Фиг.123 Галерия от споделени проекти 

Учениците могат да споделят своите проекти с общността в библиотеката на 

Tinkercad. На фиг.124 е показан примерен проект за дизайн, споделен от автора с 

останалите потребители в общността. Учениците могат да представят своето 
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портфолио от проекти, подобно на изложбена зала, а учителите могат да следят 

напредъка на своите ученици. Проектите могат да се съхраняват като публични или 

частни в зависимост от предпочитанията на потребителите. Когато са споделени с 

общността, учениците ще получат обратна връзка и ще подобрят проекта си в 

сътрудничество с тях. По този начин учениците имат възможност да подобрят 

уменията си за комуникация и сътрудничество. 

 

Фиг.110 Пример за публично споделен проект 

 

 

 

 



225 

 

2. Diagrams 

2.1. Цел на приложението 

Diagrams, известна преди като draw.io, е безплатна услуга за двуизмерно (2D) 

рисуване с отворен код, базирана на браузър. Потребителите могат сами да чертаят 

основни форми, както и да използват готови шаблони, като ги променят според 

нуждите си и правят свои собствени проекти. Тъй като Diagrams е базирана на 

браузър, тя може да се използва на почти всички актуални браузъри за настолни 

компютри, без да е необходима инсталация на допълнителен софтуер. Благодарение 

на възможността за интеграция с популярни облачни услуги като Google Drive, 

Dropbox, OneDrive, Github е много лесно да се съхраняват проекти и да се получава 

достъп до готовите проекти от различни места. Възможно е да запишете двуизмерните 

дизайни на личния си компютър или да използвате облачни услуги. Възможността за 

загуба на данни при прекъсване на работата ви е сведена до минимум благодарение на 

функцията за автоматично записване. Софтуерът за настолни компютри на Diagrams 

може да бъде изтеглен по избор и проектите могат да се правят на компютъра, без да е 

необходима интернет връзка. 

Благодарение на характеристики като лекота на използване, поддръжка на облачни 

услуги и възможности за редактиране, Diagrams е полезна услуга, отговаряща на 

нуждите на преподавателите при създаване на образователни материали. 

2.2. Как се използва 

Услугата за диаграми, която ще използваме за двуизмерни чертежи, е достъпна на 

уебсайта Diagrams.net. Можете да се регистрирате безплатно или да влезете в 

системата със съществуващите си акаунти в облака, ако имате такива. На фиг.125 е 

показан екранът за влизане в системата. С бутона „Старт“ услугата се стартира за 

първия чертеж. Връзката „Изтегляне“ може да се използва да изтеглите версията за 

настолни компютри. В примера по-долу е използвана версия, базирана на браузър. 
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Фиг.111. Начална страница на Diagrams 

Въведение 

Осигурена е интеграция, даваща възможност да се възползвате от желаната облачна 

услуга. Ако не желаете да използвате облачната услуга, можете да преминете към 

интерфейса за чертане, като щракнете върху връзката „Реши по-късно“ (Decide later). 

На фиг.126 са показани опции за това как да запазите първия проект. Следва да 

изберете наименование на проекта и тип на файла. 

 

 

Фиг.112. Опции за запазване на проекта 
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Интерфейс 

След като вземете решение къде да запазите проекта, ще бъдете посрещнат от 

стандартен интерфейс, както е показано на Фиг.127. Както в стандартен софтуер, в 

горната колона има основни менюта, вляво - инструменти, а вдясно е раздел 

„Свойства“ (Properties). 

 

 

Фиг.113 Интерфейсът на Diagrams  

 

Добавяне и редактиране на форми 

Интерфейсът включва основни елементи като менюта, готови за използване форми, 

стрелки и линии. За да добавите нова форма: формите в раздела „Общи“ от лявата 

страна могат да се добавят към страницата чрез „провлачване и пускане“ или бутона 

„+“ на горния ред. Опциите за добавяне на форми са дадени на фиг.128. 
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Фиг.114 Опции за добавяне на форми 

На фиг.129 е показан прост чертеж на правоъгълник. В Diagrams могат да се 

извършват два вида операции, касаещи формата. Първата е да изберете формата, за да 

промените нейните характеристики. Размерът на формата може да бъде променен от 

малките точки, които се появяват при щракване върху нея. Малките знаци "х", които 

се появяват, когато мишката се задържи върху формата, представляват точките на 

свързване с други форми. Чрез щракване с мишката върху малките стрелки може да се 

получи копие на формата в съответната посока и линията на връзката между двете 

форми се начертава автоматично. 

 

Фиг.115 Пример за чертеж на правоъгълник 

Като щракнете върху добавените форми, можете да персонализирате три основни 

характеристики. Първата е „Стил“  (Style) за фигуралните свойства на формата: цвят 

на запълване, цвят, стил и дебелина на линиите. В раздела „Текст“ (Text) можете да 

редактирате добавения текст, като щракнете върху коя да е форма или линия. Шрифт, 

размер на шрифта, подравняване на публикацията са някои от опциите в този раздел. 
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В раздела „Редактиране“ (Arrange) могат да се променят размерите на формите. На 

фиг.130 са дадени опции за персонализиране на формите и линиите. Също така, 

когато са избрани повече от една форми, се активира и опцията за подравняване на 

формите. 

 

 

Фиг.116 Опции за редактиране на формите 

Линии 

Една от най-силните страни на Diagrams е лесното създаване на свързващи линии 

между формите. Съществуват различни видове линии, както може да се види на 

фиг.131. Могат да се използват типове линии като „права линия“, „крива линия“ и 

регулируема „проста линия“. Линиите могат да бъдат преоформяни чрез плъзгане и 

пускане. Освен това формите на стрелките в края на линията могат да се променят в 

зависимост от необходимостта. 
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Фиг.117 Видове линии 

Библиотека 

Diagrams предлага богата библиотека. С опции като „general“ (общи), „mix“ (смесени), 

„basic“ (основни) в левия панел можете да изберете необходимите обекти от 

категорията, която най-добре отговаря на вашите нужди. Библиотеките, които ще се 

показват на екрана, могат да се избират с бутона „more shapes“ (още форми) в долната 

част на панела. Също така, потребителите могат да създадат своя собствена 

библиотека с обекти, като плъзнат любимите си форми в раздела „scratchpad“. 

Личната библиотека е изключително функционална характеристика. На фиг.132 са 

показани някои примери за библиотеката с форми. 

 

Фиг.118 Библиотека с форми 
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Diagrams предлага на своите потребители не само отделни обекти, но и готови за 

използване диаграми. В допълнение към основната диаграма, към работното 

пространство могат да се добавят много готови за използване дизайни, като диаграма 

на Вен (кръгова диаграма показваща и връзките между отделните елементи) и блок-

схема. За тази цел можете да следвате стъпките „Редактиране“ (arrange) > „Вмъкване“ 

(insert) > „Шаблон“ (template) от главното меню. Пример за шаблони може да се видят 

на фиг.133. 

 

 

Фиг.119 Шаблони 

Запазване на проекта 

Има няколко начина за запазване на изготвен проект. От менюто „Файл“ (File) с 

командата „Запази“ (Save) можете да получите достъп до опциите за това къде и в 

какъв тип файл ще бъде запазен проектът. Както се вижда на фиг.134, проектът може 

да бъде запазен в различни типове файлове и да бъде изтеглен в облачни услуги или 

на локален компютър. 
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Фиг.120 Запазване на проекта 

 

2.3. Съвети за използване в обучителна среда 

Diagrams е не само инструмент за 2D-чертане, но и приложение (уеб приложение) с 

инструменти за съвместна работа и други функции на облачни услуги. То предлага на 

своите потребители улеснения за чертане на основни форми. Благодарение на лесната 

си употреба и богати възможности на библиотеката, той е удобна платформа за 

преподаватели и ученици. Може да се използва не само като чертожна дъска, но и 

като мощен софтуер за изготвяне на мисловни карти. По този начин както 

преподавателите, така и учениците могат да получат богато учебно преживяване. 

Мисловните карти са много мощни инструменти за концептуализиране на сложна 

информация. Приложението предлага функционални инструменти и библиотека с 

възможност за персонализиране, за да разкрие творческите умения на потребителите. 

С помощта на тези инструменти преподавателите и учениците ще могат да използват 

енергията си за решаване на проблемите, вместо да прекарват времето си в 

технически подробности. Основните области на използване на Diagrams могат да 

бъдат изброени, както следва: 
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Бързи форми 

Линии за показване на връзките между формите 

Богати възможности за персонализиране на формите 

и линиите 

Създаване на персонализирана библиотека с форми 

Богати опции за шаблони 

Предимства на облачната технология, широк набор 

от места за запазване и опции за типове файлове 

 

 

2.4. Примерно упражнение 

По-долу са представени някои прости проекти. На фиг.135, вляво, е показана 

визуализацията на основния фокус на интерес на проекта, наречен „e-Dys Learn“, 

който засяга темата за обучителните затруднения. Тази фигура е пример за използване 

на свойства като видове линии, форми и цвят на формите. Вдясно е даден пример за 

изобразяване на връзките на елементите чрез посоките на стрелките. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.121 Прости диаграми 
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На фиг.136 е представена проста организационна схема. Тази форма е добавена от 

библиотеката, а текстът, цветът на формата и стиловете на линиите в нея са 

променени. На фиг.137 е използван шаблонът за Вен диаграма от библиотеката. На 

фиг.138 е показана мрежова диаграма, подготвена за ИТ от библиотеката. За тази 

диаграма са използвани готовите шаблони за линии от библиотеката. 
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Фиг.122 Графично представяне на компютърна мрежа 
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ГЛАВА 6 – ДИГИТАЛНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ЕКИПНА РАБОТА  

Уеб 2.0 даде възможност на потребителите да си сътрудничат, взаимодействат и 

споделят в интернет. Постоянно се появяват нови уеб технологии. Въпреки че 

основното предназначение на разработваните приложения не е за образователни цели, 

те успешно приспособяват виртуална среда за дейности, свързани с преподаване и 

учене. Интегрирането на технологиите в учебната среда се осъществява от 

десетилетия. Въпреки това създаването на „автентична среда за съвместно обучение, 

основано на задачи“, не винаги се постига (Reeves, Herrington, & Oliver, 2004). 

Изборът на правилните инструменти и прилагането на локални педагогически методи 

са от решаващо значение за използването на предимствата на уеб приложенията. Тези 

платформи могат да предоставят възможност за удовлетворяване на разнообразни 

потребности в учебния процес. 

Както посочва Elias (2004), учениците, които имат затруднения в ученето, често 

изпитват трудности и в социалните отношения. Съвместната виртуална среда може да 

осигури ситуационни възможности за взаимодействие между учениците, както и 

между ученици и учители. Учителите трябва да поемат нови роли, за да създадат 

автентична атмосфера, като например „активно насочване, координиране, управление 

и наставничество" (Bjekić, Obradović, Vučetić, & Bojović, 2014). Традиционното 

представяне на съдържанието трудно може да осигури богата учебна среда. Особено 

ако то е представено единствено под формата на текст, това би увеличило 

трудностите пред учениците с обучителните затруднения и би огранизило 

допълнително техните възможности за справяне с учебния материал (Woodfine, 

Nunes, & Wright, 2008). В случаите, когато учебният процес налага използването на 

значителен по обем текстови материал, на помощ идват технологиите, които могат да 

се използват за подпомагане на тези ученици, за които четенето и писането са 

проблем.  

 

1. ИЗЧИСЛЯВАНЕ В ОБЛАК  

1.1. Padlet 

1.1.1. Цел на приложението 

Padlet е онлайн приложение, което позволява на потребителите да събират бележки, 
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връзки, изображения и видеоклипове по дадена тема на виртуална дъска. То дава 

възможност за модифициране и споделяне на създадената работа онлайн. Padlet 

предлага няколко опции, като например времева линия, мрежа, карта и др. Всички 

тези видове „дъски“ и „стени“ се наричат "Padlet". Потребителите могат да създават 

до три проекта безплатно. Съществуват различни планове за платена версия на 

приложението. 

Тъй като Padlet има функции за взаимодействие и сътрудничество на стените, 

учителите и учениците могат да го използват за дейности по преподаване и учене. 

Учениците могат да си взаимодействат в Padlet, за да работят заедно по дадена обща 

тема, зададена от техните учители. Онлайн сътрудничеството се осъществява без 

ограничения във времето и пространството 

 

1.1.2. Как се използва 

Началната страница на Padlet се показва след въвеждане на адрес www.padlet.com 

(фиг.139). Появяват се осем вида задачи на Padlet. В раздела „Продукт“ (Product) е 

направен преглед на приложението. Можете да се регистрирате безплатно като 

щракнете върху бутона „Sign up for free“. Може да използвате акаунти в Google, 

Microsoft и Apple или да създадете акаунт в Padlet с имейл адреса си. 

 

  

Фиг.139 Начална страница на Padlet 
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Безплатната версия позволява създаването на три проекта. Съществуват обаче три 

премиум версии за абонамент: лична (Padlet Pro), бизнес (Padlet Briefcase) и училищна 

(Padlet Backpack). Можете да използвате тези премиум версии за 30-дневен пробен 

период безплатно. За да се запознаете с инструмента, тук е направен преглед на 

безплатната версия. 

След като регистрирате своя акаунт, можете да започнете с натискане на бутона 

„Направи Padlet“ (make a Padlet). Или можете да се присъедините към Padlet-проект, 

който вече е създаден от някой друг. Необходимо е да разполагате с URL адреса на 

съответния Padlet-проект (фиг.140). 

   

  

Фиг.140 

Когато искате да създадете своя Padlet-проект, щракнете върху „Make a Padlet“. Както 

бе посочено в началото, има 8 вида Padlet-шаблони. Избирате варианта, който 

отговаря на вашите нужди. Малки картинки и кратки обяснения ви дават обща 

представа за тези видове (фиг.141). 
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Фиг.141 Избор на Padlet шаблон 

 

 

В примера е избран шаблон „Времева линия“ (timeline). След като тя бъде създадена, 

ще се появи разделът с настройки (фиг.142). Можете да промените заглавието и 

описанието на вашия Padlet-проект. За да помолите други да се присъединят към 

същия проект, копирате и споделяте неговия URL адрес, като щракнете върху 

„Копиране в клипборда“ (copy to clipboard). 
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Започвате да изграждате своя Padlet-проект, като щракнете върху символа „+“. Padlet 

предлага много опции за обогатяване на публикацията ви, като например добавяне на 

изображения, видео, аудио, линк, уеб търсене и др. (фиг. 143) 
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Фиг.143 Опции за обогатяване на проекта 

 

1.1.3. Съвети за използване в обучителна среда 

Асистираща технология за четене, писане и правопис 

Ако учебните дейности са свързани с четене или писане, можете да препоръчате 

подходящи инструменти за ученици, които имат затруднения в ученето. Съществуват 
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много онлайн приложения, които биха били в помощ, когато имат затруднения с 

четенето, писането или правописа. 

Насочване и контролиране на учебния процес 

Padlet позволява на потребителите да имат контрол върху филтрирането на 

съдържанието. Можете да активирате функцията „Изискване на одобрение“ (Require 

approval) или често да проверявате съдържанието. Тъй като в онлайн обучението 

учителите имат ролята на човек, който направлява процеса, той трябва да наблюдава 

работата на учениците, да ги напътства и да контролира хода на изпълнение на 

поставените задачи. Освен това можете да включите „Функции за публикуване“ 

(posting features), за да наблюдавате приноса на всеки ученик към общия проект 

(фиг.144). 
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2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕНЕТО (LMS) 

2.1. Google Classroom 

2.1.1. Цел на приложението 

Това е безплатна система за управление на обучението (LMS), която помага за 

организиране на дейности по преподаване и учене във виртуална среда. След като 

създадете клас в Google Classroom, можете да формирате модули като секция, за да 

следвате задачите по седмичен график. Тя ви позволява да възлагате домашна работа 

и да задавате въпрос, който учениците могат да обсъждат и да споделят идеи. Освен 

това материалите за урока се споделят чрез виртуалната класна стая. 

2.1.2. Как се използва 

Google Classroom е безплатна LMS. Необходимо е само да имате акаунт в Gmail. 

Избирате Google Classroom от приложенията на Google, след като влезете в профила 

си. Щраквате върху символа „+“, за да създадете клас (фиг.145). 

 

Фиг.144 Създаване на клас 

Началната страница ще се зареди след като въведете името на класа. На тази страница 

можете да публикувате съобщения и да виждате постовете на учениците (фиг.145).  
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Фиг.145 Начална страница 

 

Можете да поканите учениците си в класната стая, като добавите техните имейл 

адреси. Или можете да споделите връзката за покана. Ако искате да преподавате в 

класа заедно с колега, можете да добавите учители към класа (фиг.146). 

 

 

Фиг.146 Добавяне на ученици 
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Секцията „Работа в клас“ (Classwork) обединява всички функции, които можете да 

добавите към класната стая (фиг.147). Можете да събирате домашните работи или да 

провеждате викторина над виртуалната класна стая. Можете също така да споделяте 

документи. Ако желаете да имате модули, които да съдържат дейности по седмици, 

можете да използвате „Тема“ (topic) за всеки модул (фиг.148). 

 

 

Фиг.147 Секция „Работа в клас“ 
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Фиг.148 Организация на дейностите по седмици 

Когато искате учениците ви да обсъдят дадена тема, задавате въпрос в класната стая. 

Учениците правят публикация или отговарят на публикацията на свой съученик. Това 

дава възможност да се създаде дискусионен форум за сътрудничество и мозъчна 

атака. Тъй като в случая е избрана "Седмица 1", въпросът е посочен в този модул 

(фиг.149). 

 

  

Фиг.149 Задаване на въпрос, стартиране на дискусия 
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Всички материали на класа ще бъдат споделени чрез класната стая. Учениците 

получават достъп и могат да ги ползват, когато имат нужда от тях. Избирате 

съответния модул, за да класифицирате правилно документите (фиг.150). 

  

 

Фиг.150 Споделяне на материали 

 

Както бе посочено, можете да събирате домашните работи в класната стая. Можете да 

добавите рубрика, в която да запознаете учениците с начина на оценяване. 

 

Фиг.150 Задание и критерии за оценка 

 

2.1.3. Съвети за използване в обучителна среда  

Насочване и контролиране на учебния процес 

Ролята на учителите в онлайн учебната среда е да улеснят учебния процес. Можете да 

преглеждате публикациите на учениците. Вашата обратна връзка ще им помогне да 

разберат и усвоят учебния материал. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дигитализиращият се свят дава множество предимства. Tези предимства дават 

възможност на учителите да постигнат различни образователни цели, както и да 

подобрят учебната среда. За да се постигне това, е нужно да се повишат 

компетенциите на бъдещите учители и на тези, които са в началото на своята 

педагогическа кариера, както и уменията им за интегриране на технологиите и 

използването на техните предимства в учебния процес. Различни организации 

предложиха няколко модела, прилагането на които ще позволи интегрирането на 

технологиите в образованието. Необходимо е да се подобри и информираността на 

учителите за различните програми и приложения, за техните характеристики и 

начините за използването им.  

В тази част на Ръководството са представени няколко онлайн приложения, 

разработени за различни цели. Подробно и с примери е обяснено как те могат да се 

използват по-лесно и как да бъдат избрани най-подходящите в зависимост от 

конкретните учебни цели, особено когато става въпрос за обучението на ученици със 

затруднения в ученето. Във връзка с това представените приложения бяха 

категоризирани в три групи:  1/ за разработване на мултимедийни материали за 

ученици с обучителни затруднения, 2/ за дигитално оценяване на ученици с 

обучителни затруднения и 3/ за създаване на виртуална среда и сътрудничество. 
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