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ABSTRACT: Multimedia presentations are increasingly used in modern education. 
These mandate students to master the specific educational content through the inclusion 
of a greater portion of their senses, which is a prerequisite for continued remembering. 
In their creation and usage there are mistakes that negatively affect the quality of the 
lesson. They can be avoided or minimized if students know the requirements in prepar-
ing the presentation and what are the most common mistakes, to comply with them and 
to try to avoid them.
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Новите технологии навлизат все повече във всички сфери на общест-
вения живот. Подрастващите днес проявяват повишен интерес към тях, 
използват ги в ежедневието си, а това налага интегрирането им и в образо-
вателния процес. Във века на информационните технологии и комуника-
ции използването на компютърните технологии в учебния процес вече не 
е мода, а необходимост. Те дават възможност за прилагане на нови методи 
и средства в обучението, откриват нови възможности за подобряване на 
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учебно-възпитателния процес в училище, допълват, разнообразяват и осъ-
временяватурока.

Промените в образователната действителност изискват да се потър-
сят пътища за усъвършенстване на процеса на обучение, така че той да ста-
не динамичен, ефективен и приспособим към индивидуалните особености 
и интереси на учениците. Една от възможностите за модернизиране на об-
разованието е използването на компютърни презентации в обучението. Те 
позволяват учебното съдържание да се разработи и представи по интересен 
начин, като система от образи, изпълнени с изчерпателна и структурирана в 
логическа последователност информация[6].

Технологичното решение за създаване на презентации е използването 
на MS PowerPoint от офис пакета на MS Office. Програмният продукт предлага 
възможности за: избор на фон и дизайн, разнообразно цветово решение, под-
ходящо анимиране, озвучаване чрез вмъкване на произволно избрани звуци 
или свързване с външни медийни файлове, а също така могат да се вмък-
ват – графични обекти, таблици, диаграми, художествени текстове, видео и 
др. Компютърно реализираното представяне на информация позволява да се 
използват различни елементи – текст, графика, анимация, видео, звук“ [2]. А 
според Ю. Тодоров „информационен продукт, който обединява два или пове-
че от следните елементи: текстова информация, графика (неподвижни илюс-
трации), интерактивност (възможност за определяне хода на действията от 
страна на потребителя), звук (говор, музика), анимация, видео се определя 
като мултимедия“ [4].

Мултимедийните презентации с PowerPoint се използват с успех в съ-
временното обучение. Чрез тях се цели обучаемият да възприеме определено 
учебно съдържание чрез включване на по-голяма част от своите сетива, кое-
то е предпоставка за трайното му запомняне.

Спецификата на учебните предметиоколен свят, човекът и обще-
ството и човекът и природата и връзката им с много научни области 
позволява„компютърната техника да разгърне качествено своите възможности 
за целите на обучението“[6]. Тъй като тези учебни предмети дават комплекс 
от знания за природата и обществото, някои от които са сложни и твърде 
абстрактни, е необходимоучителят така да конструира презентацията си, 
че тя да улесни усвояването на учебния материал, да съдейства за разви-
ване на аналитичното и логическото мислене на ученика. От това как се 
представяопределена учебна информация или задача в електронен вид, зависи 
в каква позиция ще бъде поставен ученикът в урока – пасивен потребител или 
активен участник. Затова създаването на собствена презентация е отговорна 
и целенасочена работа, която изисква повече време. За да създаде приложим 
продукт, учителят трябва да притежава адекватна компютърна грамотност, да 
проявява творчество, да търси и намери вариативни решения за представянето 
на учебния материал, да предложи образователни задачи с интерактивна насо-
ченост, съобразно възрастовите особености и интереси на учениците.
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Всичко това поставя редица изисквания към подготовката на студен-

тите – бъдещи начални учители. Те трябва да притежават знания и умения 
за ефективно използване на информационните технологии в педагогическата 
практика, да имат необходимата методическа подготовка, знания и умения за 
представяне на учебното съдържание по околен свят, човекът и природата и 
човекът и обществото.

При подготовката на един урок, студентите се стараят да обогатят уро-
ците си чрез различни образователни технологии, включително и информа-
ционни. Най-често те използват мултимедийна презентация, която да улесни 
преподаването и усвояването на предвиденото учебно съдържание, да изгра-
ди правилни представи за изучаваните обекти, предмети, явления, процеси в 
природата и обществото чрез подходящ илюстративен материал или да про-
вери знанията на учениците. В хода на нейното конструиране и използване 
студентите допускат едни и същи грешки, които могат да бъдат избегнати или 
сведени до минимум, когато знаят какви са изискванията при подготовката 
на презентацията и какви са грешките, които се допускат. По този начин те 
ще придобият умения да подготвят свои презентации или да коригират вече 
създадени такива (най-често от общност „Начално образование“).

При подготовката на презентациите най-често се наблюдават грешки 
в дизайна на презентацията. Тук се има предвид „не само дизайнът, който 
отговаря на естетическите изисквания, на изискването да се възприема лес-
но, без да се натоварва зрението, а и педагогическият дизайн, който отгова-
ря на целите на учебното съдържание“[1], на типа на урока и е съобразен с 
възрастовите особености на учениците. Тези грешки се дължат както на не-
достатъчния опит на студентите да използват ефективно възможностите на 
компютърните технологии в урока, така и на малкия им педагогически опит.

Поради специфичните особености на обучението по учебните предме-
ти околен свят, човекът и природата и човекът и обществото, включващи зна-
ния от различни научни области, студентите често включват в своите презен-
тации текст. Чрез текстакато традиционна форма за предаване на инфор-
мация е възможно представянето на ключови моменти от учебното съдър-
жание, различни теоретични постановки, обяснения, описания и др. Именно 
тук се допускат и най-много грешки. В презентациите студентите често пред-
ставят на един слайд нужната според тях информация чрез текст, чийто обем 
е много по-голям от допустимото (сн. № 1). Записвайкивсичко, което считат 
за необходимо да кажат за даден предмет, обект, процес или явление, те се 
чувстват по-уверени и сигурни, но това не се харесва на учениците – те посте-
пенно губят интерес към темата, стават разсеяни, разконцентрирани и уро-
кът се превръща в монолог от страна на учителя. Същият ефект се наблюдава 
и когато представената информация не е съобразена с възрастта на малките 
ученици и техните познавателните способности (насн. № 2 се виждаинфор-
мацията, която е включена в презентация на студент по темата „Природни 
бедствия“ за ученици от втори клас). Затова текстът в презентацията е необ-

Типични грешки на студентите при подготовката и използването ...



344
ходимо да бъде възможно по-кратък, ясен и смислов. Тойне трябва да повта-
ря изложението на учителя, а да го подкрепя. При представянето на текстова 
информация е необходимо да се спазва правилото „6х6“, т. е. „Не повече от 
6 реда на слайд и не повече от 6 думи на ред“. За учениците от начална учи-
лищна възраст се препоръчва основният текст в едни слайд да е в рамките на 
един абзац с не повече от шест думи на ред и не повече от три реда. Колкото 
по-малко е текстът на един слайд, толкова по-добре се възприема от учени-
ците. А „най-добрите слайдове могат изобщо да не съдържат текст, защото те 
трябва да бъдат разказани, да осигурят подкрепа на разказа на учителя“ [5].

  Снимка № 1  Снимка № 2

Освен обема на информацията, често при представянето на текст се 
греши и при избора на размера на шрифта. Обикновено студентите не се 
съобразяват с факта, че учениците в класната стая са на различно разстояние 
от екрана (сн. № 3). За да може текстът да се чете от всички, препоръчително 
е да се използва шрифт над 24 пункта и разстоянието между редовете да е 
по-голямо.

Затвори прозорците и балконските
врати.
Изключи компютъра.
Не говори по телефона.
Отдели външната антена на
телевизора и кабела за Интернет.
Изключи електроуредите от мрежата.
Не влизай в банята, докато бурята не
отмине.

  Снимка № 3  Снимка № 4
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Друга грешка, която се допуска при използването на текст е свързана 

с неговата четливост. Често в презентациите студентите използват т. нар. се-
рифни (serif) шрифтове (от типа TimesNewRoman), които имат декоративни 
чертички в краищата си, а това затруднява възприемането на информация-
та (сн. № 3). Необходимо е да се използват безсерифни(sans-serif) шрифтове 
(напр. Arial, Tahomaи др.), които имат прави очертания без допълнителни 
чертички, по-изчистени са и по-лесни за прочит. Желателно е за презентаци-
ята да се изберат един и или два шрифта, като се използват малки букви, а не 
главни.

От значение е и цветовото оформяне на слайдовете и съвместимостта 
им с цвета на текста. Трябва да се има предвид, че близките цветове затруд-
няват възприемането на информацията. На сн. № 5е посочен пример, при 
който за фон е използвано графично изображение, темата е записана с близ-
ки до фона цветове, което затруднява много прочита. Затова е необходимо 
цветовете да са контрастни – на тъмен фон да се използват букви със светъл 
цвят или обратно. Това улеснява работата на зрителния анализатор и усво-
яването на информацията от учениците. Тъй като класната стая невинаги 
може да се затъмни достатъчно, трябва да се има предвид, че представена 
на голям екран презентацията губи част от своята контрастност(сн. № 4), а 
това натоварва зрението и се налага учениците да положат много усилия, за 
да прочетат текста.

             Снимка № 5                 Снимка № 6

Често в презентациите присъстват и текстове за допълване. Когато се 
използва обикновена бяла дъска, студентите забравят, че е необходимо да се 
изчисти написаното в текста и записаните думи остават така до края на пре-
зентацията (сн. № 6).

На слайдове често се записват и задачите, които трябва да изпълнят уче-
ниците (сн. № 7), което не е необходимо. Те трябва да се представят от самия 
учител, а не да се четат от слайда. Изключение може да се направи само ако 
учениците трябва да изпълнят самостоятелно представената на слайда задача.
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На сн. № 8 се вижда слайд, на който е записана преценката за работа-

та през часа. Тъй като не се знае предварително дали учениците ще участват 
активно в часа, как ще се справят с поставените задачи, такава оценка не е 
препоръчително да присъства в презентацията. По-коректно е преценката да 
се направи от самия учител в зависимост от представянето на учениците през 
часа.

             Снимка № 7           Снимка № 8

Като се имат предвид възрастовите възможности на малките ученици, 
тяхното нагледно-образно мислене, неустойчивото им внимание, текстът в 
презентацията не трябва да се представя сам на екрана, а в комбинации с 
други елементи – диаграми, схеми, графични изображения. По този начин 
учениците по-лесно възприемат необходимото за усвояване учебно съдър-
жание, изграждат правилни представи за обектите, явленията, процесите, за 
които получават информация. В този смисъл илюстрациите в презентация 
могат дабъдат: „водещи – такива, които разкриват информацията, липсваща 
в основния текст, но задължителназа усвояване; равностойни – такива, които 
онагледяват, илюстрират текста и обслужващи – такива, които показват нещо 
интересно, любопитно“ [3].

В часовете по околен свят, човекът и природата и човекът и обще-
ството с помощта на компютъра непознатите за учениците обекти, явления, 
процеси и абстрактните понятия могат и трябва да бъдат онагледени бога-
то, тъй като нагледността е едно от най-важните условия, за да бъде усвоена 
новата информация. За целта най-често се използват снимки – на растения, 
животни, забележителности, природни явления, паметници, известни лич-
ности и др.
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  Снимка № 9  снимка № 10

Грешките, които се допускат, са свързани с: 
• различен размер на използваните снимки, което води до изгражда-

не на грешни представи у учениците за йерархия на представените 
обекти (по-големите са по-важни)(сн. № 9); 

• голям брой снимки – най-често на представители на растителния и 
животинския свят (сн. № 10), което разконцентрира учениците, за-
труднява запомнянето им; освен това информация се дава само за 
някои от тях, а не за всички. В този случай е желателно да се намали 
броят на снимките или те да се анимират, като с тяхната последова-
телна поява се дава необходимата информация; 

• неправилно подбрани и групиранина слайд снимкии текст към тях 
(сн. № 11)– водят до объркване и неразбиране на информацията, затова е не-
обходимо пояснителния надпис към снимката да е поставен над/под конкрет-
ната снимка; 

• свиване, разширяване и удължаване на използваните изображения 
(сн. № 12)– създава грешни представи за представените обекти.

В центъра("окото")  
на урагана няма облаци и
цари затишие. Около него
се образуват огромни
кълбесто-дъждовни облаци, 
падат поройни валежи, 
бушуват силни ветрове. 

  Снимка № 11  Снимка № 12
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Формирането на правилни представи за различни обекти, процеси, яв-

ления от природната и обществената среда е една от важните задачи за начал-
ния етап на основната образователна степен. Затова подборът на снимки, из-
ползвани в презентациите, трябва да е прецизен, съобразен с целите на урока, 
с възрастовите и познавателни възможности на учениците.

С цел да привлекат вниманието на децата, студентите използват и въз-
можностите за анимация. Анимираните обекти винаги впечатляват малките 
ученици и създават условия заповишаване на активността им в учебния про-
цес, но с тях не трябва да се злоупотребява, тъй като това води до разконцен-
триране на вниманието. Анимацията обикновено се използва от студентите 
при проверка на знанията на учениците. Най-често грешките тук са свърза-
ни с появата на отговора на поставен въпрос – в повечето случаи това става 
едновременно(сн. № 13), което превръща учениците в пасивни участници и 
ги демотивира за по-нататъшна работа. Обикновено причина за това са не-
правилно зададено време или ред на появата на анимацията.

Снимка № 13

В презентациите, които студентите подготвят или използват в обуче-
нието по околен свят, човекът и обществото и човекът и природата се допус-
кат и други грешки, но те не се отразяват съществено на качеството на уро-
ците. С помощта на преподавателите тези грешки могат да бъдат избегнати, 
а това ще улесни бъдещите педагози при създаването на презентации, които 
да подпомогнат ученето и да направят процеса на обучение по-интересен и 
ефективен.

Неоспорим е фактът, че студентите се стараят да направят всеки урок 
интересен като прилагат съвременните образователни технологии, включи-
телно и информационни. Те трябва да бъдат поощрявани в опитите си да съз-
дават и използват мултимедийни презентации при запознаване на ученици-
те с природната и обществената среда, тъй като по този начин се повишава 
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интересът, мотивацията, познавателната активност на подрастващите и се 
улеснява усвояването на учебното съдържание. Независимо от безспорните 
предимства, които имат компютърните презентации не трябва да се използ-
ват през целия час. Децата в начална училищна възраст бързо губят интерес, 
вниманието им е неустойчиво, краткотрайно, затова е необходимо в рамките 
на урока те да участват в разнообразни дейности. Това може да се постигне 
чрез съчетаване на новите технологии с традиционните методи и средства. 
Затова от изключителна важност е да се обмисли добре мястото на презен-
тацията в урока. Една правилно конструирана и използвана мултимедийна 
презентация е предпоставка за постигане на целите на урока и за активно 
участие на учениците в него.
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