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АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА 

 

Повишаването на дигиталните умения на учителите е една 

от основните задачи пред учителската колегия от много 

години. Навлизането на все по-нови информационни 

технологии (ИТ) в живота на хората повишава и 

изискванията пред педагогическите специалисти за 

обогатяване на инструментариума, който те владеят. 

Интерактивна бяла дъска (ИБД), дистанционни за 

събиране на  отговори, уеб базирано електронно 

изпитване, многомишкови технологии (МТ), създаване на 

електронно портфолио на ученика и учителя, използване 

на образователни ресурси от интернет, създаване на 

презентации, използване на интерактивни учебници – това 

са само част от софтуерните и хардуерните  системи, които 

учителят може да използва всеки час, за да направи урока 

по-атрактивен, ангажиращ, да улесни проверката на 

знанията на учениците, да ги въвлече в по-приятна и 

активна среда на преподаване и учене и т. н.  

По своята същност информационните технологии, които 

учителят използва в уроците представляват дидактическо 
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средство. Целта на тяхното приложение не е промяна на 

учебното съдържание, а постигане на по-висока 

ефективност на формите и методите на обучение. Това 

означава, че развитието на дигиталните умения на 

учителите е част от развитието на педагогическата 

компетентност и част от изграждането на интерактивен 

учебен процес. Понякога и някои от ИТ се наричат 

„интерактивни ИТ“.  „Интерактивни информационни 

технологии“ и „интерактивен учебен процес“ са 

дефинирани от различна гледна точка. Технологиите са 

интерактивни, когато взаимодействат с потребителя (напр. 

таблета, интерактивната бяла дъска и др. отговарят на 

докосванията или други действия на човека), а 

интерактивен учебен процес е този, в който има 

взаимодействие между преподавател и обучаеми или 

между самите обучаеми (който процес може да е „с“ или 

„без“ компютър). Информационните технологии 

(интерактивни или не) са дидактическо средство в едно 

обучение (интерактивно или не).  

Въз основа на направено проучване с учителите по 

математика и информатика, бе създадена регионална 

стратегия за квалификация съвместно с РИО - Варна, СМБ 

- Варна, Варненски свободен университет - катедра 

„Информатика“ и ДИКПО-Варна, която се изпълнява чрез 
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съвместни дейности през 2013 и 2014 г. С учителите от 

останалите културно-образователни области се работи  по 

изпълнение на плановете за квалификация на съответните 

звена в РИО, училищните планове за квалификация или 

лична инициатива на учителя. Всички тези дейности с 

наличните финансови инструменти са като отговор на 

изискванията на „Националната стратегия за учене през 

целия живот за периода 2014 – 2020 година“, според която: 

„... трябва да се осигури по-високо качество на 

преподаването, важно условие, за което е необходима 

ефективна базисна квалификация и постоянна 

продължаваща квалификация на учителите и 

преподавателите. Важна предпоставка е и превръщането на 

професията на учителя и преподавателя в привлекателен 

избор за кариера чрез всички целесъобразни средства и 

механизми.“ (http://goo.gl/w4uWn1, достъпна на 2.2.2014г.) 

Учителят на 21. век трябва да има гъвкавостта и желанието 

да се отклони от предварително начертаното в 

непланирани дейности или области. Любопитството към 

новите технологии лекува страха от тях. (Ангелов и 

колектив, 2013) 

Внедряването на ИТ в учебния процес е свързано с 

решението на редица проблеми: недостатъчно техника в 

училищата; неподготвеност на учителите да използват 



7 

 

наличните технически средства; недостатъчно 

методически разработки за използване на технологията в 

урока, недостатъчно електронни материали и 

образователен софтуер на български език и безплатен за 

нуждите на образованието. Подготовката на методически 

материали е свързана с трудоемка работа по избор на 

нужните източници на информация и отработване на 

технологията за използване по различните учебни 

дисциплини. За решаването на част от тези 

предизвикателства е същността на настоящия труд: 

Методическа система за обучение на учители за 

използване на интерактивни информационни технологии.   

Целта на настоящето дисертационно изследване е да се 

разработи и да се провери експериментално методическа 

система за обучение на учители за използване на 

интерактивни информационни технологии в 

професионалната им дейност. Тази цел може да бъде 

постигната чрез решаване на следните задачи: 

1. Да се характеризират дидактическите възможности на 

интерактивните ИТ (ИБД и МТ) в училищния процес на 

обучение. 

2. Да се разработят компонентите на методическа система 

за обучение на учители за използване на интерактивни ИТ 

(ИБД и МТ). 
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3. Да се организира и осъществи методически експеримент 

за установяване на ефективността от приложение на модел 

за обучение на учители за използване на ИБД и МТ. 

4. Да се извърши количествен и качествен анализ на 

получените резултати. 

Обект на настоящото дисертационно изследване е 

процесът на обучение на учители за използване на 

информационни технологии в професионалната им 

дейност, а предмет – методическа система за обучение на 

учители за използване на интерактивни ИТ (ИБД и МТ). 

Хипотезата на настоящето изследване гласи, че ако се 

приложи методическа система за обучение на учители за 

използване на ИБД и МТ, основана на обучение чрез опита 

и чрез решаване на проблеми  при следване на адекватни 

методически насоки, то усвояването на учебния материал 

ще бъде на равнище по-високо от средното при 

шестобална  скала за оценяване. 

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА 

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ ИТ (ИБД 

И МТ) В УЧИЛИЩНИЯ ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ 

Първа глава е структурирана в следните параграфи: 

Технически средства за обучение – начини на 
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прилагане; Технически и дидактически възможности 

на интерактивните ИТ (ИБД и МТ) в процеса на 

обучение;.Приложение на интерактивните ИТ (ИБД и 

МТ) в процеса на обучение в зависимост от културно-

образователната област. 

Направен е обзор на техническите средства за обучение, 

видовете нагледност и начините за прилагане. Средствата 

за обучение са материални и идеални обекти, които се 

включват в образователния процес в качество на носители 

на информация и инструменти за извършване на 

дейностите на  обучаващите и обучаваните, наричани още 

оръдия на учителя и учениците, взети както отделно, така 

и заедно. (Хуторской,  2007:433). В обучението се 

използват следните три вида нагледност:  натурална, 

образна и абстрактно-символична. Целесъобразността на 

използване на един или друг вид нагледност се определя в 

зависимост от конкретното учебно съдържание, 

възрастовите особености, както и състава на учебната 

аудитория. (Лазарова, 2010:227.) Най-често използваните 

нагледни средства в електронни материали са: текст, 

таблица, схема, динамична илюстрация (анимация), учебен 

филм и аудиофрагменти и звук.  
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Средствата за обучение решават множество дидактически 

задачи. Например, аудиовизуалните или мултимедийните 

средства са способни да моделират реални факти и 

явления. С помощта на екранните средства може да се 

покаже изучавания обект в естествената за него среда. 

Компютърни симулации могат да забавят или ускорят 

изучаван процес, да покажат микроскопични обекти, 

строеж и динамика на действията на сложни обекти. 

(Хуторской, 2007:438) Независимо от вида на средството 

за обучение съществуват общи дидактически изисквания 

за учителя в подготовката на урока: 

• да се анализира целта на урока, учебното 

съдържание и хода на урока; 

• да се отделят главните елементи, които трябва да са 

усвоени от обучаемите (факти, понятия, хипотези, закони), 

да се отделят тези от тях, които се нуждаят от 

демонстрация; 

• да се установи на какъв етап и за коя цел е 

необходимо използване на учебно средство; 

• да се изберат оптимални средства за обучение, да се 

установи съответствие с целта на урока; 

• да се определят методите, с помощта на които ще се 

обезпечи познавателната дейност на обучаемите, да се 

формулират задания. 
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Една от задачите на дисертацията е характеризиране на 

интерактивните ИТ (в частност ИБД и МТ) и техните 

технически и дидактически възможности. Накратко: 

основната функция на техническото средство за обучение  

ИБД е да онагледява, а на МТ – да събира отговорите на 

учениците от класа и да поддържа статистика на 

правилните отговори. ИБД и МТ заедно с всичките си 

компоненти, вкл. и софтуера, могат да се опишат според 

класификацията на Хуторский по следния начин: те са 

материални, изкуствени, сложни, динамични, 

аудиовизуални, електронни съвременни, перспективни 

технически средства в обучението. 

На пръв поглед ИБД много прилича на обикновена бяла 

дъска, на която може лесно да се пише с различен цвят, 

дебелина на линията и всичко това уголемено и светло, 

виждащо се и от последния ученик в залата. Но 

възможностите са много повече. Всичко зависи от 

въображението, комбинативното мислене и познаването на 

инструмените от страна на учителя. Според Пенева 

(Пенева, 2012) учебният процес изисква критични анализи, 

рефлексия и интеракция. Това го отличава от пасивното 

консумиране на телевизия, от анонимните чатове, от 

бездушните видеоигри. ИБД може да включи много медии 
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и дигитални устройства (любими на ученика) в учебния 

процес, но внимателно – да не се прекрачи тънката граница 

между учител и водещ на телевизионно предаване. 

Някои предимства на използването на интерактивна бяла 

дъска (Ковачева, 2012с): най-добро средство за 

демонстрация - с маркера (от дъската) се управляват 

приложенията; може да се пише с различни цветове, 

дебелина на линията, без да се сменя писалката; 

комбинира различни стилове на преподаване: чрез писане 

върху дъската, говорене и онагледяване с видео материали; 

учениците виждат и работят с едно презентационно 

средство, с което ще работят в бъдеще в различните 

професии, които изискват дискусии, онагледяване, 

представяне на продукти пред много хора на живо; 

дистанционното обучение е отлично свойство на 

интерактивната бяла дъска; достатъчна е класна стая с 

един компютър; отлично средство за преподавател, който 

поощрява използването на технологиите и критичното 

мислене на учениците; софтуерът към дъската включва 

лесни за използване инструменти, готова е да покаже 

каквото и да е друго приложение; има чисти и атрактивни 

инструменти - след изключване на дъската няма нищо за 

почистване; възможно е използване едновременно от 
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двама, трима потребители – учителят е пред компютъра, 

ученикът-пред дъската, учителят може на момента да 

редактира ученика, двамата могат да участват в дискусия с 

целия клас или да са противници в някаква игра, различни 

интерактивни методи (Ковачева, 2012а) и т.н.;  могат да се 

свържат други периферни устройства: видеокамера, 

цифров микроскоп и др. и върху визуализираните образи 

могат да се прaвят бележки, да се пишат обяснения – 

микроскопски материал, филм от последното училищно 

състезание по футбол - да се маркират отделни части от 

образа и да се коментира; чудесно средство за срещи или 

уроци, след които е нужно да се отпечата колективната 

работа (брейнсторминг); някои дъски предлагат писане с 

пръсти върху повърхността - това е добре за малките деца, 

които нямат още придобито умение за писане с маркер или 

за работа с мишка, удобно е и сред някои деца с увредена 

моторика; ангажира вниманието за дълго и процесът на 

учене е по-приятен и изпълнен с положителни емоции; 

софтуерът разпознава ръкописен текст; спестява се хартия 

за работни листове, (което е екологично) и т.н. 

Възможността за обратна връзка на МТ от всяко дете на 

въпросите на учителя е уникална, технологията  

активизира учениците,  дава им възможност да участват на 
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100% в урока и повишава мотивацията за учене. 

Необходима е класна стая с един компютър за учителя, 

проектор - да прожектира увеличен образа на монитора на 

стената, за да се вижда от всички и мишка за всеки ученик 

(или на няколко ученика - една). Мишката е на масата пред 

ученика, наред с учебника, тетрадката, моливника. 

Обучаемият редува различни по вид дейности, решавайки 

различни учебни задачи – пише в тетрадката, чете от 

учебника, слуша и гледа учителя, рисува, използва 

мишката, за да посочи елемент от прожектирания екран 

или да подреди елементи в категория, или да работи на 

споделен екран с останалите съученици... С помощта на 

МТ учителят може да комбинира различни форми и 

методи, да насърчава груповата работа, да проследява 

индивидуалните резултати по време на часа, да получи 

средна оценка на знанията на целия клас на момента, което 

ще му помогне да промени хода на урока, ако е 

необходимо (Ковачева, 2012b). „Спестява време в час“ е 

най-честoтo мнение на учители, използващи МТ. За много 

кратко време учениците имат възможност да посочат 

своите отговори, които софтуерът ще оцени на момента. 

маркирането на верния отговор от софтуера прави МТ 

идеално средство за затвърждаване и систематизиране на 

знания.Статичните екрани подпомагат учителя в 
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онагледяването на своята дейност, има възможност да се 

включи графично изображение, аудио и видео файл.МТ е 

още един инструмент в помощ на учителя. Технологията 

не може да повлияе на учебното съдържание или на целите 

на обучението, тъй като е  дидактическо средство, 

използвано за обслужване на конкретната   методическата 

единица. Независимо, че софтуерът добавя възможност за 

промяна на формата (индивидуална, групова, фронтална) и 

методите (състезание, работа в екип).  Като статичен екран 

– онагледява, като динамичен екран - индивидуална или 

колективна работа. Едно от предизвикателствата на ИБД и 

МТ е дозирането. Не бива да се прекалява с многомишкови 

задачи или учебни задачи за ИБД, трябва да има 

разнообразие, да се редува работа с учебника, работа  с 

тетрадката, устни дейности и др. Самоцелното  използване 

на ИБД и МТ може да доведе до емоционално 

превъзбуждане или умора у учениците-дълго време да 

гледат концентрирано на екрана. Може да се премести 

акцента и целта на урока, което е грубо методическо 

нарушение. 

Да се разкрият дидактическите възможности на 

интерактивните ИТ (ИБД и МТ) в процеса на обучение 

означава да се характеризира тяхната способност 
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ефективно да подпомагат усвояването на учебно 

съдържание в училище, осъществявано в различните 

структурни компоненти на акта на обучение. Структурните 

компоненти, в които могат да бъдат прилагани 

анализираните информационни технологии, са следните: 

разработване на нови знания, затвърждаване на 

знания, обобщаване и систематизиране, контрол и 

оценка на учебните постижения. ИБД и МТ се явяват 

някои от средствата, които учителят използва, за да 

постигне тези дидактически задачи. В дисертацията 

подробно са описани възможностите на ИБД и МТ, 

подходящи за различните структурни компоненти на акта 

на обучение. 

ИБД и МТ намират специфично дидактическо приложение 

в процеса на обучение в зависимост от принадлежността 

на учебния предмет към съответна културно-образователна 

област. В дисертационният труд е направено подробно 

описание на възможностите на ИБД и МТ според 

културно-образователната област на приложение. 

Способността интерактивните ИТ (ИБД и МТ) 

ефективно да подпомагат усвояването на учебно 

съдържание в училище се състои в следните акценти: 
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 онагледяват – лесна манипулация с различни 

нагледни средства: текст, таблици, схеми, анимации, видео 

и др.; 

 озвучават – лесно използване на аудио материали; 

 разнообразяват методите на обучение – учене в 

сътрудничество; 

 разнообразяват формите на обучение – 

самостоятелна, групова, дистанционна, състезание; 

 оценяват – софтуерът извежда оценка в % верни 

отговори (или оценка по предварително зададена формула 

- за дистанционните за събиране на отговори); 

 сортират по учебни постижения; 

онагледяват графично резултатите от оценяването. 

Обобщения и изводи от първа глава: 

 В настоящото изследване техническите системи – 

интерактивни информационни технологии (ИБД и МТ) се 

свързват с методическия компонент–средства за обучение. 

Техническите възможности на тези дигитални технологии 

безпроблемно се вписват в училищния процес на обучение 

като дидактически средства във всички културно-

образователни области.  
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 Направен е анализ на дидактическото им приложение от 

гледна точка на тяхната способност ефективно да 

подпомагат усвояването на учебно съдържание в училище, 

осъществявано в различните структурни компоненти на 

акта на обучение: разработване на нови знания, 

затвърждаване на знания, обобщаване и систематизиране, 

контрол и оценка на учебните постижения – от една страна 

и специфичното им приложение относно различните 

културно-образователни области – от друга. 

ВТОРА ГЛАВА. СЪЩНОСТ, КОМПОНЕНТИ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА 

МЕТОДИЧЕСКА СИСТЕМА. 

Втора глава се състои от следните параграфи: Същност на 

методическата система; Цел на методическата система; 

Процес на обучение; Учебно съдържание; Контрол и 

оценка на учебните постижения; Реализация на 

методическата система. 

В настоящото дисертационно изследване се приема 

следното определение за обучение: Обучението е 

стратегия за предаване на социалния опит, осъществявана 

чрез единството на дейността на учителя (преподаване) и 
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дейността на ученика (учене), в процеса на което се 

усвояват знания, умения и компетентности.  

Използването на понятието система има дълга история. В 

превод от гръцки “система” означава “множество от 

елементи, които се намират в отношения и връзки 

помежду си и образуват определена цялост, единство. 

“Отличителните признаци на всяка система са цялостност, 

структура и връзки” (Андреев, 1986: 81).  

Необходимо условие за създаването на една система е 

наличието на определена цел и постигането на определен 

„полезен резултат” (Анохин, 1980). Системата има 3 

съществени характеристики: 

• Представлява съвкупност от съставни елементи. 

• Компонентите ѝ  са организирани в строго 

определени специфични отношения. 

• Системата образува едно цяло. 

За да се характеризира дадена система е необходимо да се 

отделят нейните елементи, организация, структура и 

функции. Основна характеристика на педагогическата 

система (е, че в нея протича традиционния образователен 

процес и се състои от следните елементи: цел на обучение, 

съдържание на обучение, обучаващи, обучавани, методи, 

средства и форми на обучение (Беспалько, 1989). 
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Под система в настоящото дисертационно изследване се 

разбира цялост от закономерно свързани компоненти. 

Обосноваваната и експериментирана настояща 

методическа система почива на определено схващане за 

структурата на обучението. Такива структури могат да 

бъдат открити в голямо количество в специализираната 

литература (Андреев, 2001: 44-63, Петров, 2001: 178-197). 

Повтарянето на определени компоненти в тези структури 

дава възможност за обособяване на следните съществени 

съставни части, образуващи една обучителна и съответно, 

една методическа система: обучаващ; обучавани; цел на 

обучението; учебно съдържание; процес на обучение, 

включващ методи, форми и средства на обучение; контрол 

и оценка на учебните постижения. От тази гледна точка 

понятието „методическа система“ може да бъде 

определено като цялост, чието функциониране осигурява 

усвояването на конкретно учебно съдържание, състояща се 

от компонентите  цел, процес, учебно съдържание, 

контрол и оценка на учебните постижения. 

Конкретните  компонентите на предложената методическа 

система могат да бъдат характеризирани по следния начин 

(фиг.1 и табл.1): 
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фиг.1 

Цел на 

обучението 

Формиране и развиване на умения у 

учителите за работа с интерактивни ИТ 

(ИБД и МТ). 

Учебно 

съдържание 

 

 

 

Основни характеристики и 

инструменти на интерактивни ИТ 

(ИБД и МТ): 

1.Дидактически възможности на 

интерактивните ИТ (ИБД и МТ). 

2. Основни характеристики на 

интерактивните ИТ (ИБД и МТ). 

Особености. Видове. 

3. Основни умения за работа 
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интерактивните ИТ (ИБД и МТ). 

4. Преглед на инструментите на 

софтуера на интерактивните ИТ (ИБД 

и МТ). 

П
р

о
ц

ес
 

Обуча-

ващи 

 лектор на квалификационнен 

курс за учители;  

 лектор по АВИТО на студенти в 

курсове от педагогически дисциплини. 

Обуча-

вани 

Учители; студенти. 

Методи 

 

Устно изложение; беседа; дискусия; 

наблюдение; демонстрация; 

упражнение; проект. 

Средства 

Компютър, проектор, ИБД, МТ, 

мишки, дъска, работни листи, 

методически бележки за лектора, 

ръководство за употреба на софтуера и 

хардуера, презентации, видофайлове и 

др. 

Форми 

на  

обучение 

 Фронтална, групова, 

самостоятелна. 

 Писмена, устна, практическа. 
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Контрол 

и  

оценка 

Контрол и оценка на степента на 

развитие на умения за работа с 

интерактивни ИТ; Форми-практическа 

и писмена работа. 

табл.1 

Под понятието „цел на методическата система“ в 

настоящия труд се разбира желаното състояние на 

учебните постижения на обучаваните. 

Определянето на целите на едно обучение е една от най-

важните дейности  при създаването на методическа 

система. В настоящия случай целите на обучение са 

операционализирани въз основа на известната и широко 

прилагана таксономия на Б. Блум (Bloom et al.,1956; 

Bloom, 1971; Bloom, 1972), но в един от нейните 

коригирани варианти, съобразен с основателните критики 

към тази таксономия, а също така съдържащ и някои 

допълнения. Критикувана е за това, че “обособеността на 

равнищата не държи сметка за ... взаимното им преливане 

като органична последователност” (Андреев, 2001: 69). 

Характерно изискване към класификациите от 

таксономичен тип е, че всяко следващо равнище на целите 

трябва да включва предишните. При някои от равнищата в 

таксономията на Б. Блум изпълнението на това изискване е 
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твърде проблематично. Самият Б. Блум определя една от 

дейностите на ученика на равнище приложение като 

“демонстрира правилното използване на метод или 

процедура”. Анализът и синтезът са безспорно методи на 

познание и, следователно, е логично да се разглеждат като 

реализация на приложението. Това означава, че трябва да 

бъдат част от приложението, а не обратното. Оценката 

(оценяването) е процедура за обозначаване на степента на 

съвпадение между желаното и действителното и, 

следователно, също е оправдано да се разглежда като 

реализация на приложението (Колишев, 2013: 23-24).  

По такъв начин таксономията на Б. Блум се свежда до 

трите равнища на запомняне, разбиране и приложение, 

което е съвсем логично, тъй като това са трите компонента 

на усвояването (Сохор, 1988:49). Останалите три равнища 

на  анализ, синтез и оценяване се възприемат като 

действия, реализиращи приложението.  

Коригираната таксономия на Б. Блум е в основата на 

следната триетапна технология за операционализация 

целите на експерименталната методическа система 

(Колишев, 2013: 30-47): 

 Първи етап: Формулиране на глобална цел. 
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Глобалната цел е усвояване на умения за работа с 

интерактивни ИТ (ИБД и МТ). 

 Втори етап: Определяне на компонентите на 

глобалната цел. 

Тъй като глобалната цел е ориентирана към усвояване, 

нейните компоненти са запомняне, разбиране и 

приложение. Това означава, че на този етап е необходимо 

предвиденото за усвояване в рамките на методическата 

система учебното съдържание да се раздели на следните 

три групи:  

 Елементи от учебното съдържание, които подлежат 

на запомняне. 

 Елементи от учебното съдържание, които подлежат 

на разбиране. 

 Елементи от учебното съдържание, които подлежат 

на приложение. 

Тук е особено важно да се подчертае, че от гледна точка на 

целеполагането запомнянето, разбирането и приложението 

са цели на обучението, но от гледна точка на контрола и 

оценката не са цели, а са критерии за контрол и оценка на 

учебните постижения на обучаваните. 

 Трети етап: Формулиране на измерими цели на 

обучението. 
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На този етап се търси отговор на въпроса „Как 

обучаваните доказват, че са запомнили, разбрали и могат 

да прилагат съответните елементи на учебното 

съдържание?“ Отговорът е: чрез действия, обозначени с 

еднозначни глаголи. Именно тези действия представляват 

измеримите цели на обучението. 

В следната таблица (табл.2) е представена системата от 

измерими цели на обучението, разпределени според 

компонентите на глобалната цел: 

   

Компоненти 

на 

глобалната 

цел 

Измерими цели на 

обучението по 

ИБД 

Измерими цели 

на обучението по 

МТ 

Запомняне 

на елементи 

от учебното 

съдържание 

изброява основни 

учебни задачи, в 

които ИБД участва 

(поне 5) 

изброява основни 

учебни задачи, в 

които МТ участва 

(поне 5) 

изброява дейности 

на учителя, в които 

участва ИБД (поне 

5) 

изброява дейности 

на учителя, в 

които участва МТ 

(поне 5) 
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изброява 

предизвикателства 

при използване на 

ИБД (поне 2) 

изброява 

предизвикателства 

при използване на 

МТ (поне 2) 

изброява 

компонентите на 

ИБД 

изброява видове 

разположение МТ 

изброява видове 

ИБД 

назовава известни 

версии МТ 

назовава известни 

марки ИБД 

изброява 

компонентите на 

МТ 

назовава основните 

инструменти на 

софтуера  

 

назовава 

основните 

инструменти на 

софтуера 

Разбиране на 

елементи от 

учебното 

съдържание 

сравнява учебна 

задача, направена с 

традиционни 

средства и такава – 

с ИБД 

сравнява учебна 

задача, направена 

с традиционни 

средства и такава 

– с МТ 
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сравнява ИБД по 

зададени параметри 

сравнява МТ по 

зададени 

параметри 

групира 

инструментите 

според такива за 

подготовка на 

урока и такива за 

провеждане на 

урока  

 

групира 

инструментите 

според такива за 

подготовка на 

урока и такива за 

провеждане на 

урока 

Приложение 

на елементи 

от учебното 

съдържание 

използва основни 

инструменти за 

писане (писалка, 

маркер, текст, цвят, 

дебелина, стил, 

фигури, линии и 

др.) 

използва основни 

инструменти за 

презентиране 

(навигация, 

таймер, скриване 

на мишките, 

показване на 

резултат и др.)  

използва основни 

инструменти за 

работа с обекти 

(промяна на 

спазва правила за 

стартиране на  

многомишкова 

сесия 
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размера, 

преместване, 

селектиране, 

подреждане)  

използва основни 

инструменти за 

редактиране (гума, 

изтриване, 

селектиране, 

оцветяване, 

промяна на 

размера) 

спазва правила за 

свързване на 

периферни 

устройства с 

компютъра (МТ, 

хъб, мишки, 

проектор) 

 

използва основни 

инструменти за 

презентиране 

(щора, фенерче, 

навигация, мащаб и 

др.)  

спазва правила за 

презентиране 
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спазва правила за 

калибриране  

използва 

инструменти за 

подготовка на 

учебна задача 

(текст в екран, 

изображение в 

екран, видове 

екрани, посочване 

на верния отговор, 

пренареждане на 

екрани, отваряне, 

съхраняване на 

файлове, 

организация на 

галерията, и др.) 

спазва правила за 

свързване на 

периферни 

устройства с 

компютъра (ИБД, 

проектор)  

 

 използва 

инструменти на 

софтуер за МТ за 

създаване на 

учебни задачи  
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спазва правила за 

презентиране 

 използва 

инструменти на 

софтуер за МТ за 

презентиране на 

учебни задачи  

използва 

инструменти за 

подготовка на 

учебна задача 

(текст, редактиране 

на текст, фигури, 

редактиране на 

фигури, селектор, 

отваряне, 

съхраняване на 

файлове, 

организация на 

галерията, слоеве, 

хипервръзки, запис 

на екрана и др.) 
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използва 

инструменти на 

софтуер за ИБД за 

създаване на 

учебни задачи  

 

 

 използва 

инструменти на 

софтуер за ИБД за 

презентиране на 

учебни задачи  

 

 

табл.2 

За да се опише процесът на обучение в настоящата 

методическа система е необходимо да се характеризират 

неговите компоненти: обучаващи, обучавани, методи, 

форми и средства. 

Преподавателят моделира  и управлява учебния процес. 

Неговата отговорност е реализирането на интересна и 

атрактивна учебна работа, базирана на андрагогически 

подход. 
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Основна функция и задача на обучаемия е ученето, което 

се явява първична реакция за възникване на процеса на 

обучение. Обучаемият в квалификационния курс е 

изградена личност, която постъпва в институцията с 

ясното съзнание да овладее знания и умения по избраната 

тематика. Той носи всички особености на възрастен - 

висока степен на интелектуална и социална зрелост; 

умение да се самооценява, самопрограмира и 

самоорганизира; желание за пълноценна социална и 

професионална реализация; физическа и морална 

готовност за преодоляване на възможни житейски 

препятствия и други. (Крайг, 2000). 

В дидактиката методите на обучение са едни от най-

важните, най-динамичните и най-променливите елементи, 

върху които оказват влияние както най-разнообразни 

външни фактори, така и на прекъснатото преустройство на 

обучението като цяло (Илчева, 2009). Според Андреев 

(Андреев, 1981:164) те творят процесуалната страна на 

технологията на обучението, те му придават живот, те 

определят до голяма степен облика му, те, заедно със 

съдържанието, са сърцевината му. 
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В настоящия труд се използват методите: устно изложение, 

беседа, дискусия, наблюдение, демонстрация, упражнение, 

проект  и са подробно характеризирани в тази глава. 

Понятието форма се използва по отношение  в обучението 

в два варианта: като форма на обучението и като форма на 

организацията на обучението (Хуторской, 2007:324). В 

настоящата методическа система организацията на 

обучението е колективно-групова, състояща се от различни 

по тип занятия (за нови знания, практическо, 

комбинирано), в които е използвана предимно 

самостоятелна форма на работа. 

Средствата за обучение са задължителен елемент от 

образователния процес, съставляващ заедно с учебното 

съдържание, неговата информационно-предметна среда. Те 

са материални и идеални обекти, които се включват в 

образователния процес в качество на носители на 

информация и инструменти на дейностите на педагога и 

учащите се, наричани още оръдия на дейностите на 

учителя и учениците, взето както отделно, така и заедно. 

(Хуторской, 2007:433). В експерименталната методическа 

система средствата са: компютър, проектор, ИБД, МТ, 

дъска, работни листи, методически бележки за лектора, 

ръководство за употреба на софтуера и хардуера. 
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Организацията на учебния процес, чийто елементи са 

формите, методите и средствата, е осъществена в 

методически единици. Методическата единица в 

настоящия труд може бъде наречена „учебно занятие“. 

В тази методическа система подреждането на учебното 

съдържание е такова, че отделните учебни занятия са с 

надграждащи се цели. Прекратяване на обучението на 

всяко едно от тях e възможно и усвоеното е достатъчно, за 

да се повиши дигиталната и методическа подготовка на 

учителя, за използване на технологията в обучението. 

Модулите са подредени в йерархична структура: всеки 

следващ надгражда предходния (Ковачева, 2013). В 

зависимост от нуждите и желанието на учителя обучението 

може да спре до определена точка и да е усвоена 

определена степен на технологията. На ниво 

„Дидактически възможности“ учителят ще е виждал как 

работи технологията, ще знае дидактическите й 

възможности, какви учебни задачи би могъл да решава с 

технологията, без техническите й характеристики, без 

отделните инструменти и без да е работил с нея в ролята на 

учител. Ако обучението спре на втория пункт – „Основни 

характеристики“ – учителят ще знае какви са наличните 

варианти на технологията – платено, безплатно, видове, 
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особености и би могъл да прецени точно коя е 

подходящата технология за него като знае и 

дидактическите й възможности. Ако учителят премине 

модул „Основни умения“ разглежда основните технически 

действия, които може да извършва учителят при 

употребата на тази технология в подготовката на урока и 

провеждането му, какви базови умения трябва да има и кои 

нови технически умения би развил. „Преглед на 

инструмените“ предлага обзор на основните инструменти 

(като бутони, команди, менюта, прозорци) на 

технологията, учителят ще се запознае с дизайна на 

потребителския интерфейс, основните диалогови 

конструкции и бутони, това е същинската техническа част 

- ще решава поредица от практически задачи, с които 

усвоява инструментариума. 

В този параграф на втора глава много подробно е 

представен учебният материал, който би трябвало да 

обхваща дидактическите възможности и 

инструментариума на интерактивните ИТ (ИБД и МТ). 

Направено е сравнение на възможностите и инструментите 

на 5 вида ИБД и 2 вида МТ, което е в помощ на лектора 

при провеждането на квалификационен курс с избрана ИТ. 

Предложена е и рамка от критерии за разучаване на нов 
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софтуер, която може да се прилага при самообучение, 

което развива умения за учене през целия живот. 

Важна характерна особеност на експерименталната 

методическа система е логичната връзка между целите на 

обучението и критериите и показателите за контрол и 

оценка на учебните постижения.  

Равнището на учебните постижения, които са глобалният 

критерий за ефективност на методическата система, се 

контролира и оценява чрез следните три конкретни 

критерия, като всеки един от тях е декомпозиран на 

различен брой показатели: 

 Критерий № 1. Запомняне на елементи от учебното 

съдържание. Критерият се декомпозира на следните 

показатели: 

 Изброяване на учебни задачи, които се решават с 

помощта на ИБД и МТ. 

 Изброяване на дейности на учителя, в които е 

възможно да се използват ИБД и МТ. 

 Описание на предизвикателствата, които възникват 

пред учителя в процеса на използване на ИБД и МТ. 

 Определяне на компонентите на ИБД и МТ. 

 Изброяване на видове разположение на ИБД и МТ. 

 Изброяване на налични версии на ИБД и МТ. 
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 Назоваване основните инструменти на софтуера на 

ИБД и МТ. 

 Критерий № 2: Разбиране на елементи от учебното 

съдържание. Критерият се декомпозира на следните 

показатели: 

 Сравняване на дидактическите и техническите 

възможности на ИБД или МТ с възможностите на 

традиционни средства. 

 Сравняване на различни ИБД или МТ с различни 

технически възможности. 

 Обяснение на приложимостта на инструментите на 

ИБД или МТ при подготовката на урока и провеждането на 

урока. 

 Критерий № 3: Приложение на елементи от 

учебното съдържание. Критерият се декомпозира на 

следните показатели: 

 Опериране с инструменти за писане. 

 Опериране с инструменти за редактиране. 

 Опериране с инструменти за работа с обекти. 

 Опериране с инструменти за презентиране. 

 Спазване на правила за калибриране. 

 Спазване на правила за свързване на периферни 

устройства с компютър. 
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 Спазване на правила за презентиране. 

 Спазване на правилата при стартиране на 

многомишкова сесия. 

 Оперира с инструменти за подготовка на учебна 

задача. 

Формите и методите на контрол и оценка може да се 

разглеждат от различна гледна точка - според начина на 

изразяване: писмена, устна, практическа и електронна; 

според броя на участниците: индивидуална и групова; 

според опозицията непосредственост/опосредственост на 

изпитването: лице в лице и опосредствана (чрез квестор, 

чрез ИТ – наживо или дистанционно); според субекта на 

контрол: от учителя, от съученици, самоконтрол и 

самооценка. В експерименталната методическа система 

се използват следните форми и методи: писмено изпитване 

(дидактически тест), практическо изпитване (изпълнение 

на практически задачи), комплексно  изпитване (проект) 

всички в индивидуална форма на контрол и оценка. 

В осъществяването на процеса на обучение в настоящата 

методическа система са използвани два основни принципа 

на активното учене: учене чрез опита и учене чрез 

решаване на проблеми. 
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Терминът „учене чрез опита” означава активно включване 

на учащите като партньори в учебния процес по начин, 

който отговаря на техните потребности, като придобиват 

собствен опит и умение да осмислят наученото. Всички 

учебни задачи в настоящата методическа система ав 

уповават на досегашния опит на учителите като се стремят 

да надградят практиката им с нови инструменти. Новото 

знание и новите умения са условно понятие в контекста на 

проблемната ситуация, която се създава в хода на 

занятието. Постигането на глобалната цел в настоящата 

експериментална методическа система - усвояване на 

знания и умения за работа с интерактивни ИТ (ИБД и МТ) 

- се осъществява чрез решаване на учебни проблеми, което 

осигурява учене чрез откриване. При разработването на 

учебното съдържание са използвани два начина – 

дедуктивен или индуктивен. Индуктивен подход - от 

практиката към теорията в последователност „практическа 

проблемна ситуация – примери – демонстрация – 

изложение – обобщение“). Дедуктивен подход - от 

теорията към практиката в последователност „теоретична 

проблемна ситуация – изложение – примери – 

демонстрация – изложение - обобщение“. 
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Процесът на обучение в настоящата методическа система 

започва с входна диагностика. Курсистите самооценяват 

своите настоящи умения за работа с ИТ като попълват 

„Анкетна карта за самооценяване на дигитални умения“ 

(виж приложението). В експримента на настоящата 

методическа система са включени само учители с 

компютърни умения над средното ниво, което предполага 

справяне със задачите на квалификационния курс. 

Процесът на обучение в настоящата методическа система 

се осъществява в занятия,  които в настоящия труд са 

описани в следната схема: 

Тема на занятието / Цел на занятието / Методи / Форми 

/ Средства / Ход на занятието / Допълнителни указания 

Ходът на занятието има следните структурни елементи: 

Актуализация на професионалния опит; Въвеждане на 

темата и мотивиране за новото знание; Въвеждане на 

новото знание; Затвърждаване; Систематизация и 

обобщение; Контрол и оценка. Тези компоненти могат да 

участват всички заедно или някои от тях в зависимост от 

темата и учебното съдържание. 

Разработено е подробно описание на всяко занятие по 

посочената рамка. 
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Досегашният опит в квалификационните курсове с учители 

на автора може да се опише подобно на предложените от 

Гъров (Гъров, 2000:36) основни принципи, отнесени за 

учители по всички учебни дисциплини: 

 Крайната цел на обучението на учители не е просто 

формиране на множество от фрагментарни знания и 

умения, а изграждане на цялостна професионална култура. 

 Обучението трябва да протича в богата 

образователна среда – пълна и непротиворечива – от идеи, 

подходи, методи, технологични средства и практически 

приложения. 

 За да бъде ефективно и преносимо, в обучението 

трябва да доминира действеният, конструктивен подход – 

учителите да са активно въвлечени в дейности, близки до 

практиката им, като решават проблеми, дискутират 

ситуации и разработват проекти с помощта на лектора. 

Учителите трябва да се научат да учат постоянно, като 

използват различни методи и форми, включително и 

самообучение чрез предложената рамка за разучаване на 

нов софтуер (виж приложението) или включване в 

различни квалификационни курсове (електронни или 

наживо). 
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Обобщения и изводи от втора глава: 

 Описана е експериментална методическа система за 

обучение на учители като са отделени нейните елементи, 

организация, структура и функции. Основна 

характеристика на педагогическата система е, че в нея 

протича образователен процес и се състои от следните 

елементи: цел на обучение, учебно съдържание, процес (с 

обучаващи, обучавани, методи, средства и форми на 

обучение) и контрол и оценка на учебните постижения. 

 Използвана е триетапна технология за 

операционализация на целите в експерименталната 

методическа система: определяне на глобалната цел, 

определяне на компонентите на глобалната цел: 

запомняне, разбиране и приложение и разработване на 

система от критерии и показатели за контрол и оценка.  

 Подробно е разработено учебно съдържание, което 

покрива тематиката и е полезно за лектори на 

квалификационни курсове за приложение на ИБД и МТ, 

както и за практическа работа в часовете по АВИТО със 

студенти-бъдещи учители. 

 Разработени са по избрана схема методическите 

единици на процеса на обучение – учебни занятия. 
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Подбрани са подходящи учебни задачи, упражнения, 

предоставени са допълнителни указания за лектора. 

ТРЕТА ГЛАВА.  ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА МЕТОДИЧЕСКА 

СИСТЕМА 

Третата глава се състои от следните параграфи: 

Организация и методика на изследването; Представяне 

и анализ на резултатите от изследването; Обобщен 

анализ на резултатите от изследването. 

Експериментът за доказване ефективността на 

методическата система е от типа „цел – резултат“, 

осъществяването на който преминава през следните 

етапи:  

1. Формулиране на целта на експеримента. Целта на 

експеримента е да се докаже, че прилагането на 

експерименталната методическа система в 

квалификационни курсове с учители осигурява усвояване 

на учебното съдържание на средно равнище много добър 

пет по шестобална система за оценяване. 

2. Разработване на система от критерии и показатели за 

диагностика на степента, в която целта е постигната. 

Степента, в която целта е постигната, се определя от 
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равнището на учебните постижения на обучаваните. 

Равнището на учебните постижения се измерва чрез три 

критерия, а именно запомняне, разбиране и приложение на 

учебното съдържание. Всеки критерий е декомпозиран на 

различен брой показатели, представляващи  действията, 

чрез които обучаваните доказват, че са запомнили, 

разбрали и че могат да прилагат учебното съдържание. 

3. Прилагане на експерименталната методическа система 

за обучение на учители.  

4. Диагностика на познавателните и мотивационни 

резултати от експеримента чрез адекватни методи. 

Диагностиката на познавателните резултати се извършва 

чрез следните методи:  писмено изложение върху 

определена тема, изпълнение на практически задачи и 

проектен метод. Диагностиката на мотивационните 

резултати се извършва чрез анкета за отношението на 

обучаваните към организацията и съдържанието на 

експерименталното обучение.  

5. Установяване на ефективността на експерименталната 

система чрез сравнение между поставената цел и 

постигнатите резултати. 

Проучването за отношението на курсистите към 

организацията и съдържанието на обучението (Колишев, 

2004) в настоящата експериментална методическа система 
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е проведено със 180 учители с две анкетни карти: едната 

непосредствено след проведения курс, втората  -  няколко 

месеца по-късно, когато учителите са имали възможност да 

използват наученото в работата си. (В приложението на 

настоящия труд са предложени двете анкетни карти.) Те 

съдържат общо 20 въпроса, които измерват следните 

критерии: „Ценност на представеното учебно 

съдържание”, “Одобрение на степента на задълбоченост 

на разглеждане на учебното съдържание“,  „Отношение 

към прилагането на усвоените умения в практиката“.  

В настоящата методическа система всички задачи по 

темите в занятията се оценяват с по 4 точки. С по-голяма 

тежест в значението на придобитите умения е 

практическата работа за използване на инструменти за 

презентиране и създаване на учебна задача с интерактивни 

ИТ и именно в тази област са предложени повече задачи, 

оценени със същото „тегло“.  

В следващата таблица (табл.3) и графика (фиг.2) са 

представени учебните постижения на учителите, 

регистрирани в квалификационния курс на тема 

„Използване на ИБД – технологични и методически 

насоки“. Учебните постижения са установени чрез 

методите писмено изложение върху определена тема и 

изпълнение на практически задачи. 
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Тема Успех 

ИБД в обучението 5,83 

Хардуер и софтуер на ИБД 5,50 

Използват електронна писалка 5,53 

Презентират урок с ИБД 5,57 

Софтуер на ИБД 5,44 

Създават учебна задача с ИБД 5,56 

табл.3 

 

фиг.2 

Ето как изглеждат таблично (табл.4) и графично (фиг.3) 

резултатите от обучението за работа с ИБД по критерии: 

Критерий 
Среден успех 

(5,57) 

Запомняне на  

елементи на  
5,72 
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учебното съдържание 

Разбиране на  

елементи на  

учебното съдържание 

5,41 

Приложение на  

елементи на  

учебното съдържание 

5,55 

 

табл.4 

 

фиг.3 

От резултатите се вижда, че целите на изследването по 

отношение на всички теми и критерии са постигнати на по-

високо от средното равнище. Учителите са възприели с 

необходимото внимание теоретичните и практически 

аспекти на ИБД в образованието. Минималната 

индивидуална оценка е Много добър (4,50), което показва, 
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че учебните постижения на всички курсисти са с много 

добра оценка и това е доказателство за успешното 

справяне на учителите със задачите в процеса на обучение 

на експерименталната методическа система и за 

постигането на целите по темите на учебното съдържание. 

В следващата таблица  (табл.5) са представени учебните 

постижения на учителите, регистрирани в 

квалификационния курс на тема „Използване на 

многомишкови технологии – един компютър, много 

мишки“. Учебните постижения са установени чрез 

методите писмено изложение върху определена тема и 

изпълнение на практически задачи. 

 

Тема Успех 

МТ в обучението 5,79 

Хардуер и софтуер на МТ 5,45 

Презентират урок с МТ 5,49 

Софтуер на МТ 5,52 

Създават учебна задача с МТ 5,49 

 

табл.5 

Чрез следващата графика (фиг.4) са представени учебните 

постижения по теми. 
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фиг.4 

Ето и как изглеждат резултатите таблично (табл.6) и 

графично (фиг.5) за МТ по критерии: 

Критерий 
Среден успех 

отличен (5,53) 

Запомняне на 

 елементи на  

учебното съдържание 

5,70 

Разбиране на  

елементи на  

учебното съдържание 

5,36 

Приложение на  

елементи на 

учебното съдържание 

5,53 

табл.6 
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фиг.5 

От таблиците и графиката се вижда, че целите на 

изследването по отношение на всички теми и критерии са 

постигнати на много добро равнище.  Курсистите са 

възприели знанията и с необходимото старание са 

показали  практически умения за използване на МТ в 

образованието. Минималната индивидуална оценка е 

Много добър (4,60), което показва, че всички курсисти са 

се справили успешно с поставените учебни задачи  в 

занятията на процеса на обучение много добре и че са 

постигнати целите на обучението по темите на учебното 

съдържание. 

В тази глава са представени и оценките на учебните 

постижения на курситите, участващи в куросвете като 

учителски колектив или като представители на една и 

съща предметна област (математика и чужд език). От 
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резултатите се вижда, че няма особено голяма разлика в 

учебните постижения на курсистите в зависимост от това 

дали са участвали като учителски колектив или по 

предметни области. Това има значение само за учебното 

съдържание, но в системата за оценяване не се отразява. 

Една от задачите на настоящото експериментално 

изследване е проучване на отношението на обучаемите 

към организацията и съдържанието на проведеното 

обучение. След проведените квалификациони курсове и 

прилагане на научените знания и формираните умения за 

работа с ИБД и МТ на практика, учителите имат 

възможност да отговорят на въпроси за отношение към 

прилагането на усвоеното в подготовката и провеждането 

на урока (вж. приложението). Анализът на резултатите от 

анкетата създава възможност да се формулира извод: 

учителите имат положително отношение към 

екперименталната методическа система. Те посочват 

висока степен на одобрение на съдържанието и 

организацията на процеса на обучение в нея и го 

възприемат като ефективно средство за повишаване на 

уменията за работа с интерактивни ИТ (ИБД и МТ). 

Успехът на курсистите в проведения екперимент е 

отличен. Той се основава както на правилното поставяне 
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на целите, така и на поставянето на ясни критерии за 

достигнато равнище у учителите и не на последно място на  

тяхната мотивация за учебен труд. Трябва да се отбележи, 

че за отличните резултати е нужна добра организация, 

ефективен учебен процес, който включва ясно поставени 

цели и правилно структуриране на учебното съдържание. 

Професионалното съзнание на курсистите в двата 

квалификационни курса адекватно отразява един процес на 

нарастваща мотивация у учителите  за усъвършенстване на 

уменията за използване на интерактивни ИТ в работата на 

преподавателя. Причините за този нарастващ интерес са 

бързото развитие на ИТ и силното увлечение на учениците 

да използват различни цифрови устройства в свободното 

си време. Достъпен софтуер може да спомогне 

обвързването на свободното време на учениците с 

постигането на образователни цели по различни учебни 

предмети. В същото време учителят се чувства 

неподготвен да се справи с тези технически, технологични 

и методически предизвикателства. Тази обстановка прави 

проблема актуален и съвсем естествено поражда у 

учителите потребност за професионално усъвършенстване. 

Владеейки софтуерни и хардуерни похвати за работа с 

ИБД и МТ, те биха успели да превърнат училищната среда 

в съвременна, активна и мотивираща за участие от страна 
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на ученика. Настоящият труд преследва постигането на 

тази цел и приложените таблици и графики с постиженията 

на учителите  са показателни, че поставената цел на 

научната разработка е постигната. 

Обобщения и изводи на трета глава:  

 Представени са данните, получени от провеждането 

на експеримента в подходящ вид и са анализирани по 

различни параметри – теми от учебното съдържание; 

критерии и показатели, произлезли от 

операционализирането на целите на методическата 

система; учебни дисциплини, по които преподават 

учителите, колективи.  

 Представени са данни, получени от проучване за 

отношението на обучаваните към организацията и 

съдържанието на експерименталното обучение и са 

анализирани по три критерия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опитът от експерименталното обучение позволява да се 

очертаят предимствата на методическата система за 

обучение на учители за използване на интерактивни ИТ в 

работата им. Реализацията на модела и анализът на 
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получените резултати позволяват да се направят следните 

изводи за предимствата на експерименталната методическа 

система: 

 Постигнато е оптимално съчетание между 

теоретичните знания за интерактивни информационни 

технологии и практическите упражнения за прилагане на 

основните умения за работа с тях. Изключително 

сполучлив се оказа способът за изясняване на учебните 

ситуации, в които се използват интерактивни ИТ и 

планирането на такива с инструментариума на софтуера и 

хардуера. По-голямата част от практическите упражнения 

са възприети от учителите като полезни за тяхната 

професионална дейност. 

 Приложени са компетентно разработени дидактически 

материали, които: представят в аналитичен и достъпен вид 

теорията и практиката на използване на интерактивни ИТ в 

работата на учителя; конкретизират в необходимата степен 

инструментите на софтуера и хардуера, като посочват 

правила и насоки за използването им;  икономисват учебно 

време на лектора и създават условия за адекватна 

самостоятелна работа на учителите с хардуера и софтуера. 

 Приложена е разгърната система за оценяване на 

резултатите от обучението, която съдържа точно 
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формулирани критерии и показатели и се реализира чрез 

комплекс от диагностични методи за установяване на 

учебните, практическите и статистическите резултати от 

обучението. 

 На основата на сравнението между целта на 

експерименталното обучение и получените резултати може 

да се каже, че учителите са формирали и развили умения за 

работа с интерактивни ИТ. Постигнатата цел означава, че 

изследването потвърждава своята хипотеза, а именно: в 

резултат на проведените квалификационни курсове с 

методическата система, основана на обучение чрез 

действие за решаване на учебни задачи и при следване на 

адекватни методически насоки, учителите са развили 

своите дигитални умения за работа с интерактивни ИТ на 

равнище по-високо от средното. 

 В настоящото изследване техническите системи – 

интерактивни информационни технологии (ИБД и МТ) се 

свързват с методическия компонент–средства в 

обучението. Техническите възможности на тези дигитални 

технологии безпроблемно се вписват в училищния процес 

на обучение като дидактически средства във всички 

културно-образователни области. 
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 Разработената и подложена на експериментална 

проверка методическа система за обучение на учители за 

приложение на ИБД и МТ, основана на принципите учене 

чрез опита и учене чрез откриване, постигна отлични 

резултати и може да се използва за бъдещи подобни 

курсове с учители и студенти в педагогически 

специалности в дисциплината АВИТО. 
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

 Анализирани са дидактическите възможности на ИБД 

и МТ както за обучението като цяло, така и по 

отношение на отделни културно-образователни 

области. 

 Разработена е и подложена на експериментална 

проверка методическа система за обучение на учители 

за приложение на ИБД и МТ основана на два основни 

принципа: учене чрез опита и учене чрез откриване.  

 Осъществен е нов подход за целеполагане, изискващ 

разделяне на учебното съдържание на елементи, 

подлежащи на запомняне, на разбиране и на 

приложение, в резултат на което е обоснована 

подробна система от цели на експерименталното 

обучение, както и обективна система от критерии и 

показатели за контрол и оценка на учебните 

постижения. 

 Формулирани са технически и дидактически критерии 

за сравнителен анализ на възможностите на различни 

видове ИБД и МТ и е извършен такъв на 5 ИБД и 2 

МТ. 
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ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА 

ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

2013г.  - Система за обучение на учители за използване на 
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2013г. - Обективни възможности за създаване на 

ученическо портфолио в електронен вид В: Портфолио 
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