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Използване на електронни
приложения при работа с деца и ученици
със специални образователни потребности

Помощна технология:
• „Помощна технология е всеки продукт или
услуга, предназначени да предоставят независимост за
хора с увреждания или възрастни лица“ (FAST 2001).
• Британската агенция за образователни комуникации и
технологии (BECTA, в момента недействаща) дефинира
помощната технология като: „софтуер и технология, които
помагат на хората с увреждания и специални потребности
да преодолеят допълнителните бариери, пред които са
изправени в общуването и обучението си“

Терминологичното словосъчетание помощна технология в
образованието се дефинира в закона за образование на лица
с увреждания (IDEA) така: „помощни средства и технологии са
всеки артикул, част от инструмент или продуктова система,
закупени по търговски път, модифицирани или адаптирани,
които се използват за повишаване, поддръжка или
подобрение на функционалните възможности на дете с
увреждане“ (IDEA 2004)

• Помощните технологии могат да
бъдат нискотехнологични, механични
(low tech) и високотехнологични,
електронни (hi-tech). Използваеми
както в самата класна стая (групово),
така и за конкретния ученик
(индивидуално).

Low Tech / High Tech
Нискотехнологични помощни средства (low-tech)
спрямо следните функционални затруднения и
умения, развивани в образователния процес

•
•
•
•
•

•

графични умения за писане;
умения за четивна техника;
математични умения;
изобразителни умения;
умения за рязане (ръчни технически
действия);
комуникативни умения;

Високотехнологични помощни средства (hi-tech) спрямо
следните функционални затруднения и умения, развивани
в образователния процес

•
•

•
•
•

умения за писане и четивна техника;
математични умения (геометрия,
аритметични умения);
умения за рязане (ръчни технически
действия);
комуникативни умения;
компютърни умения (периферни
устройства и софтуер).

Диктофон Брайлова пишеща машина Електронен правописен речник Скенери – устройства за сваляне на записки от печатни
материали Джобен електронен видео увеличител Настолно електронно увеличително устройство (затворена телевизия)
Високотехнологични помощни средства – математични умения Калкулатор с голям дисплей Говорещ калкулатор с голям дисплей
Адаптиран електронен часовник 24 Високотехнологични помощни средства – умения за рязане (ръчни технически действия)
Електрически ножици Високотехнологични помощни средства – комуникативни умения Устройства за алтернативна и допълваща
комуникация с възможност за записване на реч Говорещо кръгче – устройства за алтернативна и допълваща комуникация с възможност
за записване на реч Говорещ бутон – устройство за алтернативна и допълваща комуникация с възможност за записване на реч.
Говореща щипка – комуникатор с възможност на запис на реч Говорещ албум – устройство за алтернативна и допълваща комуникация с
възможност за записване на реч. 10-бутонен комуникатор с възможност на запис на реч Табло с говорещи бутон – устройства за
алтернативна и допълваща комуникация с възможност за записване на реч. I Talk 2 бутони за избор – устройства за алтернативна и
допълваща комуникация с възможност за записване на реч. Комуникатор с възможност на запис на реч и контейнери за поставяне на
тактилни и реални предмети Джобен комуникатор Преносим комуникатор Go Talk 9+ Преносим комуникатор Go Talk 32+
Високотехнологични помощни средства – компютърни умения (периферни устройства и софтуер) Алтернативни периферни устройства за
работа с компютър Брайлова клавиатура Брайлов дисплей за клавиатура Брайлова клавиатура и дисплей в едно Брайлов принтер
Алтернативни клавиатури Алтернативни мишки Електронни устройства за алтернативен контрол на курсора Тъчскриин Адаптирани
приложения към Операционни системи за работа с компютър Приложения за достъпност в операционна система Windows/PC
Приложения за достъпност в операционна система iOs/Mac. Приложения за достъпност в операционна система Linux. 25 Адаптирани
софтуерни продукти Четец на български – „Ирина“ Camera Mause – софтуер за контрол на мишката чрез движения на главата Look To
Learn – софтуер с пакет забавни обучителни игри за устройства за контрол на погледа. Light Box

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СОФТУЕРНИ
ПРОДУКТИ

Познатите ни игри,
които обаче изискват
инсталиране от диск,
който трябва да се
закупи.

Има и други подобни, които са
подходящи за инсталиране на
компютър…

В света на дигиталните технологии

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС
СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В
УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Образователни игри и ресурси:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://elasnas.bg/page/software#matematica
https://www.sopbg.org/index.php/component/content/article?id=66:project&fbclid=
IwAR0Wj2JeZFU9iCLt0-LUmlpckW8XdVXJcITnp_RwJFs7ruW--wthqy6a0Og
http://mymagicalworld.net/
http://abc-bg.be/viktorina.html
http://www.abc-bg.be/lettersnew.html
http://abc-bg.be/move.html
http://obrazovatelnidetskiigri.blogspot.com/
https://www.dechica.com/
https://pretvoritel.com/making-up-words-out-of-thesyllables/?fbclid=IwAR0o2MxHv2pTlK1WCnikh_iHlAq_AE9aLWerBQ3SlAU2b0Lr_eIzkY
QCAnM
https://slovum.com/
http://uchabulgarski.bg/
http://bg.igames9.com/detskie/
https://www.manicheta.com/moi_igri.htm

Уроци:
•
•
•
•
•
•
•

http://online.fliphtml5.com/tmiwv/puoh/?fbclid=IwAR0WpQII_sW_nsRucIvTHw6v1q
hLijtFsT0hqTdV7CaherXIyZGFrrDTbhQ#p=1
https://prepodavam.bg/?fbclid=IwAR3G1VkQLH7YbNdB6uxRwDeXzOyQvI5SAFK_Z2q64GPTz8QqcPq7cm69ck
https://ucha.se/
http://www.prosveta.bg/
https://klett.bg/
https://www.youtube.com/channel/UCqTGIC4Lli0GZoxpAlvsNaw?fbclid=IwAR1YZ9r8
Wsjdw3SLFhKrLfIHTPqa9NEi_EnFSROhfwqxt6NwYAF3CH2GDLo
https://bg.khanacademy.org/

От опита на учителите:
създаване на електронни работни
материали:
• https://wakelet.com/wake/bfe7fced-6dda-47ef846460fb751238d6?fbclid=IwAR0EDDC5HIt_c3arKrHnvHT
wwxFQ1aNFgp6CNzz75mO8a66gdLlIeAgSQ20
• https://www.liveworksheets.com/worksheets/bg

ПРИЛОЖЕНИЯ:
• https://welcome-idea.eu/#/home?lang=13
• Приложението WELCOME IDEA представлява един от
резултатите от проекта WELCOME (WE Learn and
COMmunicate Ensamble), координиран от издателство
„Д-р Йозеф Раабе“ ООД в Чешката република.
Става въпрос за международен европейски проект
„Еразъм +“, спадащ под Ключово действие 2 (KA2, 20161-CZ01-KA201-024036), в който участват Чешката
република, Словакия и България.

Приложения от Google Play Store:
•

•
•
•

https://play.google.com/store/apps/details?id=ggenov.sortwo
rds.app&fbclid=IwAR1IvMjrR2DxS0g8ZkB1SZqgqlkoGY3ND3z1
B8A99iVvRFUVI8hYy2gQYAo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehog
academy.sequencesfree&fbclid=IwAR0QSFsJv0nJ7388aM_1h6w2I7Z19sXFmQUbFMvdRCn_G8BZvWAhQGpnxM
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weplaywe
learn.bulgarianletterpairsfree&hl=bg&fbclid=IwAR0uYjZA1uP
NQ4NllXlUXEyzgoQylzbAT6jHWPApHeGnLpAEh_4s4ONP84w
И както още десетки приложения с различна насоченост.
Откриват се с търсачката на
https://play.google.com/store/apps?hl=bg
по зададена ключова дума.

Разнообразието от приложения е
голямо:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difference find king
Memory Attention
Addition and Subtraction
Learning numbers
Puzzle Kids
Puzzles for Kids
Toddler games
My Tom
Градина с думи
Букви Цифри Цветове, безплатно
Намерете двойка! За деца
Reader Pro
Tell a Story Lite
Logic & Spatial Intelldence
School_game
Puzzle Kids- Animals Shape

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Форми и цветове
Coloring Learn
Mandala Coloring Pages
Търси думите-кръстословици с
различни категории
Игра за памет:животни
123Numbers
Букви, цифри, цветове
Открийте разликите
Baby Blocks
Baby puzzles
Frog
Math Kids
…

Още полезни връзки:
•
•

Scratch :
https://scratch.mit.edu/

•
•

Създаване на облаци от думи ( необходим е браузър
Mozila Firefox и Java):
http://www.wordle.net/create

•
•

Създаване на пъзели:
http://www.jigsawplanet.com/

•
•

Създаване на аватари:
http://pickaface.net/

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
• Мултимедийните и интерактивни възможности ангажират
вниманието на обучаемите.
• Избора на подход винаги трябва да е такъв, който ще
помогне на детето да е щастливо и да се чувства
пълноценно.
• Използването на електронните устройства винаги трябва
да е планирано, дозирано и да не бъде изолирано от
възможностите за използване на други методи и средства
в обучението по дадената тема.

НЕКА ИЗПОЛЗВАМЕ ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО !
ДА ДАДЕМ ШАНС НА СЕБЕ СИ И НА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА МОДЕРЕН
ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО!

