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ABSTRACT: Literacy of students is a complex and long-lasting process of mastering 
the basics of reading and writing. The use of ICT in realizing his innovation, which re-
sponds to the needs and interests of the children of the twenty-first century. Moreover – 
work with them contributes to the formation of functional literacy of students.
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Грамотността е фундаментално човешко право и е основен фактор за 
личен и обществен просперитет. Тя е от решаващо значение за способността 
на човека да се развива като личност, да се учи през целия живот и да участва 
пълноценно в обществото. Грамотността е способността на човека да иден-
тифицира, да разбира, да интерпретира, да създава, да обменя, да общува, да 
изчислява, като използва отпечатани и написани на ръка материали, свърза-
ни с различни видове контекст. Тя е продължителен и непрекъснат процес на 
обучение и/или учене, който позволява на човека да постигне целите си, да 
развие знанията си и потенциала си, както и да участва пълноценно в общ-
ността и в обществото, към което принадлежи. (ЮНЕСКО, 2003)

Проблемите свързани с грамотността са колкото стари, толкова и 
нови. В последните години различни фактори провокират актуалността – 
постиженията на българските ученици в националното външно оценяване 
и в международните изследвания, както и установяването на пряка зависи-
мост между равнището на грамотност и социално-икономическите и демо-
графските фактори.
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Необходимостта от нейното овладяване е приоритет в образователната 

политика на всяка нация. В тази връзка се разработва Национална страте-
гия за насърчаване и повишаване на грамотността, която обхваща периода 
2014-2020 година. Поводът за нейното създаване са последните резултати от 
Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) – международ-
но проучване за уменията на 15-годишните в областта на четенето, смятането 
и природните науки. Според тях (резултатите) всеки пети ученик (или 20 % 
от учениците) не е функционално грамотен. Това налага изключително целе-
насочени усилия, ако държавите от ЕС искат да постигнат целта си, до 2020 г. 
делът на учениците, които имат проблеми с четенето, смятането и природо-
математическите науки, да спадне под 15 %. Стратегията е израз на целенасо-
чената политика за насърчаване на грамотността и отразява заключенията 
на Съвета по европейските въпроси на грамотността от 26 ноември 2012 г. 
(Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, 2014)

С грамотността се свързват понятия като: начална грамотност, огра-
мотяване, вторична грамотност, базова грамотност, функционална гра-
мотност и комплексна грамотност. Началната грамотност (начално ограмо-
тяване). се свързва с началния етап от овладяване на четенето и писането в 
единство с разбирането на прочетеното и написаното, при който се овладява 
кодът за преход от графичните знаци към звуковата форма на думата при 
четенето и обратно – от звуковата форма към графичната при писането По 
време на началния етап се постига начална грамотност и се полагат основи-
те за придобиване на функционална грамотност. Това превръща началното 
ограмотяване в ключово по отношение на грамотността. Периодът на начал-
ното ограмотяване в 1. клас завършва с придобиването на началната грамот-
ност, която се надгражда във 2. и в 3. клас, за да намери израз в края на 4. клас 
в придобиване на ключови за целия образователен процес умения за четене, 
писане и разбиране на текст. Изгражда се базовата грамотност като необхо-
дима предпоставка за функционалната грамотност. Съвременното начално 
ограмотяване не се ограничава единствено с формирането на техниките за 
четене и писане, а решава далеч по-амбициозни задачи, свързани с общува-
нето в различните сфери от детския живот.

Обект на настоящия материал е началното ограмотяването, което е с 
приоритетно значение в началното училище. То е цел не само на обучението 
по български език и литература (БЕЛ), но и на всички предмети от остана-
лите културно-образователни области. Значимостта му произтича от факта, 
че с него започва процесът на усвояване на писмената реч. Овладяването на 
новите за учениците речеви дейности – четене и писане, са основополагащи в 
обучението. Чрез ограмотяването се формират комуникативните компетент-
ности. Придобиването и усъвършенстването им са основна цел на целия на-
чален етап на основно образование, защото изучаването на езика като функ-
ционираща система е условие, но същевременно и средство, реална основа за 
ефективно организиране на цялостния образователно-възпитателен процес. 

Информационните технологии в процеса на ограмотяване
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Стремежът да се измести фокусът на внимание от граматично към комуни-
кативно ориентираното обучение по език е показателен за значимостта на 
проблема за повишаване на грамотността в българското училище.

Реформата в обучението по БЕЛ с цел по-успешно формиране на ко-
муникативните компетентности и практики на ученика определя и новия 
комунитивен профил на ограмотяването като компонент на единния уче-
бен предмет. Според ДОИ за учебното съдържание обучението в І и ІІ клас 
поставя основите на устната и писмената реч на учениците. Със старта на 
ограмотяването, в тясна връзка с развитието  на социокултурната и езиковата 
компететности на ученика, започва превръщането на говоренето и слушане-
то в средства за устно общуване. Водещото звено обаче е овладяването на 
речевите дейности четене и писане като нови средства за писмено общуване.

Началното ограмотяване е първият етап от обучението по БЕЛ в начал-
ното училище, където индивидуализацията и диференциацията са същност-
ни характеристики. Те намират израз при използваните стратегии на препо-
даване в процеса на ограмотяване. Чрез индивидуална подкрепа на ученици-
те, които имат трудности при четене, се осигурява превенция на проблема за 
трайното им изоставане по всички учебни предмети. Идентифицирането на 
причините за съществуващите говорни проблеми при някои деца е необходи-
мо условие за преодоляването на трудностите им при формиране на четивна-
та техника. Адекватната професионална подкрепа на децата при четене през 
първите години на училищното образование е основен фактор за успешна 
учебна дейност и позитивно отношение към книгата. Поставянето на детето 
в центъра на образователния процес променя посоката на педагогическото 
взаимодействие от езика, изучаван от ученика, към ученика, изучаващ езика. 
Този нов аспект на обучението по БЕЛ е обвързан с непрекъснатото повиша-
ване на квалификацията на началните учители, които трябва да притежават 
не само знания за теоретичните основи на ограмотяването, но и набор от ком-
петентности, свързани с различни методи на работа. Необходимо е да търсят 
иновативни форми на работа, които да бъдат адекватни както на новите со-
циални реалности, така и на потребностите и интересите на учениците.

Доказала своята ефективност, добра практика е използването на ин-
формационните и комуникационни технологии (ИКТ) в процеса на ограмо-
тяване. Чрез тях се разчупват стереотипите на учене и преподаване, използ-
ват се нови или по-различни обучаващи стратегии, насочени към формиране 
на комуникативноречева компетентност у учениците от начална училищна 
възраст. Това предполага планиране, обмисляне на учебни задачи в софтуер-
на среда, както и компетентност на преподавателя, защото той е този, който 
решава как да интегрира информационните технологии в часовете по българ-
ски език и литература. Дали да използва материали за преподаване и учене, 
разработени в един от приложните софтуери Excel, Paint, Word, Power Point 
или да се опре на образователни софтуерни продукти, създадени в специ-
ална мултимедийна среда.

Виолета Ив. Кюркчийска
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Проследяването на софтуерните решения в областта на образованието 

за последните десет години и направеният анализ на съществуващите обра-
зователни софтуерни продукти за начална училищна възраст налагат следни-
те изводи: 

➢ На пазара съществуват софтуерни продукти за начална училищна 
възраст, но малко от тях са подходящи за обучението по български 
език и литература.

➢ В повечето от софтуерните продукти потребителите са пасивни 
(слушатели, наблюдатели), но не и активни участници, т. е. образова-
телната стойност е пренебрегната за сметка на игровия елемент. 
Много от тях са по-скоро мултимедийни приказки без образователна 
стойност.

➢ Някои образователни софтуерни продукти не са съобразени с въз-
растовата група, за която са предназначени, както по отношение 
на предвидените дейности (често децата се подценяват, което прави 
продукта безинтересен за тях), така и по отношение на технологич-
ните решения (например в софтуер за І клас на неограмотените пър-
вокласници се предлагат инструкции, които те не могат да прочетат).

➢  От гледна точка на възпитателния характер на образователните соф-
туерни продукти е необходимо те да се усъвършенстват по посока на 
дизайна, на подбора на вида дейности (много от софтуерните реше-
ния провокират агресията и насилието).

Направените изводи и опитът на автора са основният мотив за разрабо-
тване на софтуерните продукти, предложени в настоящото изложение: „Дядо 
вади ряпа“, „Житената питка“ и „Хитър Петър“1. При тях се работи в единна 
среда, в резултат на което учениците използват един и същ текстов ресурс за 
лингвистичен анализ, за редактиране, продуциране и възприемане на текст. 
Текстовият ресурс за децата на възраст от 6 до 9 години е приказката – пър-
вият текст, който са чули от баба, мама, учителя и др. Това е най-застъпеният 
литературен жанр в програмите по български език и литература в начална 
училищна степен, затова образователните софтуерни продукти са върху при-
казки: „Дядо вади ряпа“, „Житената питка“ и приказки за Хитър Петър.

Задачите в софтуерните продукти, определят образователната им стой-
ност. Те са разработени от автора на настоящия материал и съобразени с ре-
дица изисквания (Кюркчийска, 2012). Във всеки образователен продукт има 
различен брой задачи за упражнения. Ако в „Дядо вади ряпа“ те са девет (“Оц-
вети героите“, „Свържи буквите“, „Подреди приказката“, „Замени грешните 
думи“, „Сглоби приказката“, „Замени картинките с думи“, „Подреди пъзела“, 
„Създай своя приказка“), в „Житената питка“ са тринадесет („Гледай при-
казката“, „Оцвети“, „Свържи буквите“, „Подреди приказката“, „Подреди пъ-

1 По-подробна информация за продуктите на сайта на ДЗЗД „Обучение“ http://edusoft.
photoshopbg.com/.

Информационните технологии в процеса на ограмотяване
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зела“, „Открий двойките“, „Създай своя приказка“, „Постави герой“, „Замени 
герой“, „Свържи буквите“, „Поправи грешките“, „Сглоби приказката“, „За-
мени героите“), а в „Хитър Петър“ са единадесет („Оцвети героя“, „Открий 
двойките“, „Подреди приказката“, „Подреди пъзела“, „Постави героите“, „Съз-
дай своя приказка“, „Попълни думите“, „Опиши героя“, „Разкажи за героя“, 
„Сглоби записите“).

Подбраните приказки са подходящи за целите на обучението по бъл-
гарски език и литература и предполагат поставяне на задачи с комплексен 
характер, които илюстрират предимствата на синтетичните упражнения. В 
основата на задачите от образователните софтуерни продукти „Дядо вади 
ряпа“, „Житената питка“ и „Хитър Петър“ стои идеята за същността на уп-
ражнението – основен похват в обучението по български език и литература: 
„… съзнателно опериране с признаците на езиковите явления, насочено към 
овладяване на извършваните операции и усъвършенстване на начините за 
използването им с цел да се утвърдят желани умения и навици“ (Георгиева, 
2002).

И трите продукта – принадлежат към групата на игрите, тъй като иг-
рата е от основните дейности за възрастта на средното детство, тя е естест-
веното средство за комуникация, чрез което детето се самоизразява и „вли-
за“ в интерперсонални взаимоотношения със съученици и учители. В играта 
физическите, умствените и емоционални качества се изявяват в единство, 
така тя става мотивиращ фактор, който провокира активната познавателна 
дейност и не на последно място се реализира успоредно с познавателните 
действия, които са съставна част на учебната дейност. За децата играта често 
е синоним на компютър, защото учениците я свързват с предпочитаните от 
тях компютърни игри, въпреки че голяма част от тях са неподходящи за въз-
растта им. Затова асоциацията компютър – игра е определяща при избора на 
вида образователни софтуерни продукти, които екипът разработи.

Повечето задачи в продуктите са оформени като игри, въпреки че уточ-
нения в тази посока има само в първите два продукта – „Дядо вади ряпа“ и 
„Житената питка“ (в „Хитър Петър“ никъде не се изписва думата игра). Това 
е резултат от различните становища на сценаристите, защото за учителя по 
български език и литература в начална степен това са упражнения, а за ин-
форматиците – са игри. Характеризирането на задачите в продуктите като 
„игри“ придава развлекателен характер на дейността на учениците, което 
може да има както положителен, така и отрицателен ефект. Например някои 
ученици са по-мотивирани да работят в час „играейки“, други пък се разсей-
ват, когато възприемат задачата само като игра (тя предполага доброволност 
в участието, поради което част от учениците могат да не пожелаят да рабо-
тят) Затова и задачите за упражнения са оформени по различен начин в трите 
софтуерни продукта. Независимо от оформлението, предложените задачи и в 
трите продукта допринасят за повишаване ефективността на процеса за фор-
миране на комуникативни компетентности у учениците, защото играейки, 

Виолета Ив. Кюркчийска
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децата формират умения, затвърждават и разширяват знания, обобщават и 
анализират. Използването на звуковия аналитико- синтетичен метод на огра-
мотяване предполага задълбочена „звукова работа“, която започва в подгот-
вителния етап и продължава в основния. Използването на играта като метод 
е целесъобразно с оглед на нейното значение за възрастта на ограмотяваните 
деца.

Задачи от образователните софтуерни продукти обезпечават различ-
ните етапи в процеса на ограмотяване. Едни от тях са подходящи за подгот-
вителния етап – други за основния.

Подготвителният етап е с продължителнаст от 2 до 4 седмици. Ос-
новната цел на подготвителният период е да се създадат предпоставки на обу-
чението по четене и писане като се осъществява запознаване на инструмен-
тално равнище с основните езикови и речеви единици. В буквара за този етап 
на ограмотяване са предвидени теми, свързани със света на детето и заобика-
лящата го действителност. Начин за провокиране на учениците и участието 
им в комуникативни ситуации е работата с компютъра.

Срамежливото и 
притеснено дете може да 
бъде предразположено с 
мишката и играта за ри-
суване. „Оцвети геро-
ите“ (Фиг. 1) Аргумен-
тирайки избора на цвят, 
учениците се включват в 
монологични форми на 
устната реч. Според ня-
кои забрадката на бабата 
трябва да е бяла, „защо-
то предпазва главата от 
слънчевите лъчи“, а спо-
ред други „черна – за да не се цапа лесно“. Поясът на дядото е кафяв, потурите 
сини (асоциация с цвета на дънките), ризата не трябва да е бяла, защото ще 
се цапа бързо.

Първокласниците попадат в нови, училищни условия, а компътърът е 
познат от вкъщи, работата на мама или татко – един от начините за безкри-
зисно адаптиране на децата, които трудно свикват с новата обстановка. Ос-
вен, че си носят куклите и състезателните коли от дома, те се пренасят в света 
на детската им стая и с компютъра. Наученото от кака или батко им дава въз-
можност да се изявят и така преминават първата бариера в общуването (ако 
има такава).

„Редейки“ пъзел в едноименната игра „Подреди пъзела“(Фиг. 2), те се 
включват в провокирания диалог. По този начин се развиват комуникатив-
ните умения на учениците – общуват, изслушват се, включват се адекватно 
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с подходя-
щи изразни 
с р е д с т в а , 
като изра-
зяват мне-
нието и от-
ношението 
си.

С л е д 
като са се 
запознали с 
приказката, 
обучавани-
те могат да 
з а п о ч н а т 
подрежда-
нето на пъ-

зела. Дейността и правилата са познати за потребителите, но за разлика от 
хартиените пъзели тук е необходимо да владеят умения за работа с мишка. 
Нещо повече – виртуалният пъзел „оживява“ – награда за наблюдателност-
та, тъй като в момента на подреждане на определена сцена, потребителите 
нямат зрителна опора. Необходимо e внимателно да са наблюдавали всеки 
епизод – разположение, декори. Петте варианта за подреждане (Дядо вади 
ряпа), десетте (Житената питка), шестте (Хитър Петър) позволяват из-
пълнението да има състезателен характер. Отчитането на време стимулира 
децата, а възможността за връщане към вече подредени картини им дава 
шанс да „подобрят времето“. Така многократно могат да се връщат към една 
и съща картина с цел свеждане до минимум времето за подреждане. По-
знатият характер на играта, близък до ежедневните игри на децата, може 
да бъде използван и за предразполагане на срамежливото и притеснено 
дете към училищния живот. След като са подредили пъзела, учениците се 
включват в рецептивно-продуктивни упражнения за създаване на текст с 
помощта на визуална опора. Задачата за създаване на устен разказ е поста-
вена предварително – преди да се подреди пъзелът. Разчита се на провоки-
раното любопитство (Задачата ви е да разкажете какво виждате на кар-
тината. Коя е тя, ще разберете, след като подредите пъзела. Побързайте! 
Имате точно определено време за работа!), което допълнително мотивира 
учениците. От създадения текст по пъзела се избират изречения, на които 
се правят модели.

Подходяща за подготвителния перод на ограмотяване е и задачата „По-
стави герой“(Фиг. 3) (Житената питка и Хитър Петър). Лесна за изпълне-
ние, със състезателен характер, тя изисква съсредоточаване при наблюдение 
и познаване съдържанието на приказката.

Виолета Ив. Кюркчийска
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За да 

се работи 
със задача-
та „Поста-
ви герой“, е 
необходи-
мо обуча-
ваните да 
са имали 
многократ-
ни срещи с 
приказки-
те, лесно и 
бързо да се 
ориентират 
в обстанов-
ката. Геро-
ите (особено в приказката „Магаре фасул яде ли?“) и декорите са сходни и 
близки и често подвеждат потребителя. Поставили героите по местата им, 
заменили грешния с правилния герой, децата се заемат с продуктивните уп-
ражнения. Те създават устни диалогични текстове, например: Защо си тук? 
Откъде идваш? (Житената питка) Накъде си се запътил/а? Как преживя-
ваш? (Хитър Петър); разпределят се по роли и работят в екип, което ги моти-
вира за отговорна работа. За целта е нужно да познават добре съдържанието 
на приказката и думите на героите, за да могат да се „превъплътят“ в образа 
на героя при сценично представяне.

Свое място имат и задачите, свързани с проверка на усвоеното в ос-
новния период на ограмотяване, който е с продължителност 20-24 седмици. 
Той има за цел: запознаване със звуковете и буквите и начално формиране на 
декодиращи умения за четене на думи, изречения, текст; запознаване с ръко-
писните букви, начините им на свързване в думи и формиране на умения за 
четливо и вярно писане на думи, изречения, кратък текст (2–3 изречения).

За целите на основния перод на ограмотяване в продуктите, са пред-
комуникативните упражнения представени чрез „Свържи буквите“, (Фиг. 
4), които са подходящи и за началото на ІІ и ІІІ клас при актуализиране на 
знанията за българската азбука. Защо точно така е формулирана задачата? 
Децата трябва да получат образ на герой от приказките „Дядо вади ряпа“ и 
„Житената питка“, който „оживява“ само ако линията на контура премине 
през всички букви, които са разположени, следвайки очертанията на героите. 
А линията се изписва на екрана само ако буквите се свързват в съответствие в 
тяхната последователност в азбуката. Ако не се появи линия, децата разбират, 
че са пропуснали буква. Например те нагледно се убеждават, че буква „к“ не 
може да се свърже с буква „м“, защото между тях стои буква „л“. Така се раз-
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чупва традиционното, линейно и последователно представяне на азбуката – в 
случая буквите следват очертанието на герои. Различният от буквара шрифт 
допълва представата за вида на една и съща буква, защото някои от тях тол-
кова се различават, че са непознати за децата („д“).

П2: Между кои две букви се беше хванала на хорцето буква д? Изпрати-
хме буквара и не можем да погледнем, затова ви предлагам да си припомните, 
като свържете буквите, за да получите образа на познат герой от „Жите-
ната питка“.

У: Между „г“ и „е“.
П: В текста, който ще запишем, как ще се хване тя за своите съседи? 

На хорцето това стана с ръчички, но …. в текста? Вижте как се е скрила в 
едно кръгче и никого не допуща до себе си.

У: Може да не ѝ е приятно да я пипат!
П: Да, но за да участва в думата, която ще напишем с нея, тя трябва 

да позволи да я докоснем.
У: Използваме начините за свързване на букви – ще използваме съедини-

телна чертица или ще ѝ удължим камшичето.
П: Да напишем текста под диктовка. Наградата за вярно и правилно 

написан текст ще бъде да свържете останалите букви, за да разберете кой 
герой се крие зад тях. Ще разкажете епизод от приказката с него.

2 П-означени са думите на преподавателя, а с У-на ученика. 

Виолета Ив. Кюркчийска

Фиг. 4
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„От-

крий двой-
к и т е “ 
(Фиг. 5) 
са задачи, 
които са 
подходящи 
за началото 
на часа, за 
да се кон-
ц е н т р и р а 
внимание-
то и да се 
провокира 
н а б л ю д а -
телността. 
Съответствието картина – име на герой се свързва с рецепцията на текста. 
Регламентът на играта е познат от игри с карти. След стартиране на играта на 
екрана се разполагат осем карти. 

Те са с изображения на героите от приказките „Житената питка“, „Най-
голямата лъжа“ и „Магаре фасул яде ли?“, които трябва да „се обърнат“. Пре-
ди да започне играта, детето прави избор за: броя на двойките карти (8 по 8 
или 4 по 4) и вида на съответствието (картина с картина или картина с име 
на герой). Регламентът изисква посочване на карта с еднократно щракване с 
мишката и на още една – като се търси същият герой. Ако ученикът е открил 
съответната карта, двойката карти се скриват. Това е съпроводено със звуков 
сигнал, който е различен от този за неуспешен избор на карта. Отмерването 
на време стимулира бързината на действие и придава състезателен характер 
на играта, а бутонът „Рестарт“ позволява многократното връщане към избор 
на варианти. Успешно справили се със задачата, учениците правят звуков мо-
дел на думите, с които се назовават графичните изображения върху картите.

В настоящото изложение не могат да бъдат коментирани всички въз-
можности на образователните софтуерни продукти за целите на ограмотява-
нето. Въпрос на творческо търсене и адекватно решение от преподавателите е 
използването им както в различните периоди, така и в системата от уроци по 
начално ограмотяване. Задачи от продуктите могат да намерят приложение 
във всеки структурен компонент на урока за начално ограмотяване, което е 
благоприятствано от неговия инвариантен структурен модел.

Ограмотяването е сложен и продължителен период, който има изклю-
чително значение за цялостния образователно-възпитателен процес. Използ-
ването на ИКТ при реализирането му е иновация, чрез която се откликва на 
потребностите и интересите на децата на ХХІ век. Нещо повече – работата с 
тях съдейства за формиране на функционалната грамотност на обучаваните 
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