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Резюме: Представят се някои техники, способстващи за по-добро възприемане и 
усвояване на знания при електронното обучение. Направен е преглед на ИКТ 
средства за технологичното подпомагане на адаптацията на учебните ресурси 
според индивидуалните потребности на учащите. Посочени са основните 
изисквания при разработка на е-учебни ресурси, които влияят върху 
персонализирането им. 
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1. Въведение 

Според препоръките, дадени в докладите за развитие на образованието на 
Европейския съюз, интернет може да се използва като отлична възможност да 
се преодолее недостига на подходящи учебни ресурси, както и за подпомагане 
на преминаването към образование от смесен тип, комбиниращо електронното 
с традиционното. Основните проблеми, които се идентифицират в 
проучванията на наличните учебни ресурси, са в следните аспекти [1]:  

1) липса на подходящи учебни курсове – по отношение на структура, 
съдържание, ниво, език и др.; 

2) твърде високи изисквания по отношение на предварителните познания;  

3) неподходящи методи за представяне и/ или предоставяне на учебните 
материали. 

Според нас други, не маловажни проблеми, са недостига на 
квалифицирани мотивирани учители и липсата на централизиран портал за 
специализирани учебни ресурси и/или такива с възможност за адаптиране към 
специфични изисквания и/или потребности.  

При анализа на резултатите на международно проучване на грамотността 
PISA 2012 става ясно, че 93% от българските ученици имат в дома си поне 
един компютър, който могат да използват за своето образование. В 
допълнение се очертава много голяма разликата в представянето на тестовете 
между учениците, които ползват компютър и тези, които не ползват. Тези 
изводи са още един аргумент в полза на по-широкото използване на 
електронните учебни ресурси [2]. 
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Една централизирана уеб-базирана платформа за обучение може да бъде 
ефикасно средство за преодоляване на всяко едно от тези препятствия, като 
предостави на обучаващите се подходяща адаптивна учебна среда, в която те 
не само да имат достъп до интерактивни, мултимедийни и мултисензорни 
учебни ресурси, но и да разполагат с инструменти за (само)оценка, 
комуникация и обратна връзка с преподавател. Още едно предимство е, че по 
този начин родителите, биха имали възможност да подпомогнат детето си у 
дома. Интегрирането на електронно и традиционно обучение дава 
допълнителна възможност и на учениците със специални образователни 
потребности (СОП) или с по-ниска грамотност да наваксат пропуските в 
знанията и уменията си.  

През последните няколко години отношението към електронните учебни 
ресурси се промени, но те все още не успяват да реализират пълния си 
потенциал. В това изследване показваме колко е важно структурирането и 
представянето на учебните материали по начин, който не само ангажира и 
мотивира учащите, но и осигурява подкрепящи ИКТ продукти, така че да не се 
изгуби първоначалният интерес поради технически затруднения.  

2. Техники за възприемане и усвояване на знания  

Мултисензорно представяне Обичайно абстрактната информация – 
числа, данни, термини, формули – се запомня трудно, защото тя ангажира 
обикновено само зрителния сензорен анализатор. В този случай мозъкът не 
успява да направи достатъчен брой асоциации, с които да я свърже и да я 
запази. Известно е, че за да се запомни добре дадена информация, тя трябва 
да се възприеме чрез повече сетива, като по този начин се изградят мисловни 
образи и асоциации. С други думи, колкото повече възприятия участват, 
толкова повече асоциативни връзки успява да направи мозъкът, с които 
обвързва и запазва знанието. В този процес е добре да се предвиди и 
емоционалното въздействие. Не случайно Наполеон е казал: „Една картина 
струва колкото 1000 думи”. За да се запомня лесно, могат да се „включат” и 
използват въображаеми сензорни рецептори. Ако т. нар. “суха” информация 
може да се „види”, „чуе”, „докосне”, „усети”, „почувства”, то много по-лесно ще 
бъде усвоена и запомнена дълготрайно. Абстрактните понятия трябва да се 
асоциират и визуализират мисловно, по този начин ще се ангажират 
сензорните рецептори и така ще се създаде подходяща за усвояване и 
съхранение информация. Електронните учебни ресурси, изградени на 
основата на новите технологии и мултимедия, могат да помогнат да се 
постигне мултисензорно представяне на изучаваната материя [3].  

Мисловни карти Психолозите са установили, че човек осмисля и запомня 
нови знания много по-лесно, когато обвърже възприеманата символна 
информация с цветове, изображения и пространствено разположение. По този 
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начин информацията се подрежда така, че да обхванете и двата вида стимули, 
като при това и запаметяването е по-ефикасно [4].  

Дори в сложните уроци обикновено само известна част от думите са 
носители на конкретна, съществена информация. Изчислено е, че тази част 
възлиза на около 10 %, а останалите 90 % са "пълнеж", който ги прави по-
лесни за четене и разбиране, по-интересни. От целия текст трябва да се 
запомнят именно тези 10 % – ключовите понятия, които са носители на 
важната информация. Останалите 90 % думи могат да бъдат заменени с други, 
близки по значение. Именно на този принцип се изграждат мисловните карти, 
които представляват начин за водене на записки, съдържащи ключови думи и 
взаимоотношенията между тях. Формата и съдържанието на тези бележки 
отразяват начина, по който в човешкия мозък се подрежда получената 
информация – йерархично, с използване на асоциации и пространствени 
връзки между думи, фигури, цветове и др. За ефективна изработка на 
мисловна карта могат да се използват софтуерни продукти за построяване на 
мисловни карти [5], като процесът може да се възприеме като игра – рисуване 
и подреждане – и така по забавен начин се изграждат асоциативни връзки 
между различни източници на дадена информация, което е предпоставка за 
по-доброто й разбиране и запомняне. 

Мнемотехники – използват се, когато се налага да се запомнят данни, без 
логическа връзка помежду им. Те се основават на свързването/ замяната на 
данните с въображаеми ментални образи, притежаващи други качества – 
необичайност, забавност, динамичност и др., които ги правят лесно запомнящи 
се. Тук също могат да се приложат различни компютърни похвати и продукти 
(анимации, комикси, пиктограми). 

3. Необходимост от адаптиране на е-учебните ресурси 

Основното предимство на ИКТ-базираните учебни ресурси е 
предоставянето на съдържанието на курса чрез гъвкав модулен подход и 
прилагане на мултисензорни и мултимедийни техники чрез интегриране на 
звукови и визуални компоненти. Когато се използва специално разработена 
електронна учебна платформа, като помощно средство могат да се интегрират 
уеб камери, добре е да се предвидят и разширени възможности за учене и 
връзка с мрежа от учители и наставници, които под различни форми да 
споделят своите опит и добри практики. За всеки учащ може да се определи 
т.нар. персонален наставник (учител), който автоматично да бъде информиран 
за напредъка (или липса на такъв) и съответно чрез обратна връзка да 
предлага адекватни действия – подходящи педагогически подходи и/или 
учебни ресурси, които да са съобразени с нуждите на дадения учащ. 

Многобройни проучвания показват, че учениците, а особено тези със СОП, 
подобряват академичното си представяне с помощта на ИКТ продукти като 
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преобразуване на текст в говор (или обратно), проверка на правописа, 
картографиране на уроците с мисловни карти, уголемяване на текста на 
екрана (лупа) и др. [6, 7]. Те се повлияват положително и от компютърни 
техники, позволяващи промяна на цвета на фона (белият обикновено не е 
предпочитан) и/или буквите, размера на шрифта и неговия вид (фонт). За 
целта е необходимо в платформата за обучение да има вградени подходящи 
софтуерни помощни средства, които да служат за адаптиране на учебните 
ресурси. 

В последното десетилетие значително внимание се обръща на 
достъпността на електронните учебни ресурси за учащите със СОП. Трябва да 
се отбележи, че не е достатъчно да се осигури само функционална достъпност 
за учащите с физически дефицити (аудио контрол, преобразуване на текст в 
говор, адаптация на използваните шрифтови и фонови стилове и т.н.), но и да 
се разгледат проблемите, свързани с четивността и усвояемостта, които са от 
съществено значение например за учащите с дислексия, дискалкулия, 
диспраксия, ГРР, от аутистичния спектър [8, 9, 10]. Параметрите, на които 
трябва да се обърне внимание, са включване на инструменти за промяна вида 
на текста според предпочитанията, ясна модулна структура на учебните 
единици, изложение с подходящи за възрастта език и терминология, което не 
натоварва когнитивно. Положителни резултати могат да се постигнат и с 
предлагане на опции за онагледяване с удачно подбрани примери, 
илюстрации, графики, схеми, практически постановки и др. Тези фактори имат 
благоприятно влияние върху мотивацията и успеваемостта на всички ученици, 
но са от изключително значение за учащите със СОП, те се отразяват на 
отношението им към учебния процес като цяло и към електронното обучение в 
частност.  

4. Основни изисквания при разработка на е-учебни ресурси 

От съществено значение за ефективността на платформите за електронно 
обучение, освен интерфейса за взаимодействие, е и качеството на учебните е-
ресурси, при разработването на които е важно да се вземат предвид следните 
фактори: достъпност, използваемост, четивност, усвояемост и интерактивност.  

Достъпността (accessibility) до учебните ресурси  – точно обозначение 
на местонахождението им в мрежовото или компютърното пространство – е 
първото условие, което трябва да бъде осигурено на учащите. Те трябва да 
бъдат внимателно напътствани, за да не се изгубят в информационния океан. 
От една страна съществува опасност да попаднат на неподходящи сайтове, а 
от друга – въобще да не могат да намерят това, което търсят и да се отчаят, 
загубвайки много време в лутане. Дори за възрастни хора с опит в 
сърфирането из Интернет не винаги е лесно да намерят необходимата им 
информация и да отсеят ценното от „плявата”. Работата с компютър и 
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извличането на полезна информация от Интернет изискват умения и знания 
точно така, както и боравенето например с книги и работата в библиотека. 
Важно е да се изпълняват критериите за лекота и интуитивност на достъпа до 
учебния сайт/ учебната единица, да се осигури достъп до съдържанието чрез 
различни технически и програмни инструменти, приложения. При 
необходимост учащите предварително да се запознават с използваните ИКТ 
средства, предоставящи адаптиран достъп до материалите, така че да не се 
затрудняват, дори когато са със СОП. Добре е да се провери дали 
съдържанието е достъпно чрез всички основни помощни технологии и 
специализиран софтуер.  

Достъпността се отнася не само до функцията получаване на учебен 
ресурс, но и до функцията извличане на необходимата информация от него. 
Този аспект на достъпността е пряко свързан с използваемостта на даден 
продукт. 

Фигура 1. Основни фактори при разработка на е-учебни ресурси  

Използваемостта (usability) е лекотата на използване на учебните 
платформи/ ресурси. Елементите, които се вземат предвид, включват: 

• параметри на шрифта – вид, размер и цвят на текста; разстояние 
между редовете и подравняване (да са избираеми) 

• параметри на фона – цвят (осигуряване на добър контраст спрямо 
текста); текстура (опция според предпочитанието) 

• параметри на оформлението на съдържанието, включително 
"интуитивна" употреба  
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• параметри на навигацията – превъртане (scrolling) или преминаване 
на следваща страница  

Платформите за обучение е добре да предлагат няколко възможности за 
избор на шрифт, но да не са прекалено много, за да не е объркващо за 
потребителя. Макар че Times е един от най-популярните шрифтове, 
напоследък се предпочитат т. нар. „безсерифни” шрифтове като Arial и 
Helvetica. Comic Sans е сред фаворитите на по-малките ученици. Широко 
използваните компютърни програми позволяват промяната на 
междубуквеното/ междуредовото разстояние да бъде постигната с лекота, 
което е съществено улеснение за някои групи потребители (хора с дислексия, 
зрителни затруднения и др.). Повечето дислексици предпочитат по-голямо 
разстояние (например с 30%), но ако разстоянието е твърде голямо, четенето 
също може да бъде затруднено [7, 8]. Това са стандартни възможности на 
редакторите на документи, но е добре такива опции да се вградят и в уеб 
страниците, така че да се правят промени във вида на текста и да се осигури 
по-добро зрително възприятие за учащи със затруднения. Размерът на текста 
зависи и от други фактори, като разделителна способност на екрана. 
Цветовите съчетания на текст и фон също имат субективно влияние върху 
възприятието, затова е добре да не са фиксирани (проблеми при далтонизъм). 

Няма еднозначно решение за определяне на най-добрия цвят за фон, но 
повечето проучвания водят до извода, че най-добре е да се даде възможност 
на потребителя да направи своя избор на базата на индивидуалните си 
предпочитания. Препоръчително е разработчиците да вграждат такива опции в 
уеб страниците. 

Навигацията трябва да се осъществява на еднотипен принцип, ясно и 
интуитивно.  

Планирането и графичното оформление на учебния ресурс също е важен, 
но и често пренебрегван компонент. Ако екранът предлага множество зони за 
избор (напр. 50-60), налага се подробно и продължително изучаване на 
продукта. Толкова много активни зони действат объркващо и обезсърчаващо 
за всеки, а при ученици със СОП подобен продукт е неприложим. Зоната за 
учене силно се стеснява, а за усвояване на учебен материал в такава ситуация 
даже не може да се мисли. При дизайна водещи трябва да са яснотата и 
простотата. Външното оформление допринася за по-доброто възприемане на 
информацията, която трябва да бъде усвоена, и по този начин има отношение 
и към следващия важен елемент – четивността. 

Четивност (readability) означава разбираемост, яснота на изказа, 
недвусмисленост. Изследванията на American Press Institute сочат, че 
изречение от 8 думи се разбира напълно от 95 % от читателите, докато с 
повече от 20 думи – едва от 4 %. Оформянето на отделни параграфи или 
обособени области (карета) като правило подпомагат лесното възприемане на 



VVIIІІ  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 265 

 

съдържанието и навигацията. Параграфите е добре да съдържат най-много по 
8 – 10 изречения, за да се четат, а не да бъдат „прехвърляни” бегло или дори 
пренебрегвани. По-добре е да се използва кратък и ясен изказ, а когато е 
възможно, да се избягва употребата на дълги думи и чуждици. Разбираемостта 
(четивността) на даден текст може да бъде оценена с помощта на някои 
прости инструменти (Флеш-Кинкейд тестове), повечето от които са базирани на 
измерване на параметри като среден брой думи в изречение, брой букви в 
многосрична дума и среден брой срички на дума.  

Четивността може да се разглежда в два аспекта – технически и 
функционален. Към първия се отнасят:  

• Средна дължина на изречение – 15 до 20 думи 

• Избягване на препратки 

• Използване на илюстративен материал за по-голяма яснота  

Към функционалния аспект спадат:  

• Краткост на изказа 

• Проста и ясна лексика  

• Използване по възможност на опорни понятия 

• Използване предимно на деятелен залог 

• Въвеждане на нови елементи след стабилно усвояване на 
предишните  

Техническата четивност се отнася до структурата на учебната единица и е 
свързана с използваемостта. Функционалната четивност има отношение към 
езика и стила и е свързана с усвояемостта.  

Усвояемостта (learnability) се отнася до езика и стила на учебния ресурс. 
Необходимо е да се съблюдават особеностите на учащия – неговата възраст, 
езикови познания, култура, житейска среда. В повечето случаи при е-
обучението не се обръща достатъчно внимание дали предоставеното 
съдържание е подходящо по отношение на обем (като учебна единица) и ниво 
на познанието в зависимост от възрастови, културни и стилови особености на 
учащия. При ситуация „лице в лице” в класната стая е по-лесно да се избере 
подходящ ресурс, съобразен с характеристиките на индивида, а когато се 
установи, че той не е успял да се справи, този ресурс може да се промени. 
Често концепцията както на класическия хартиен учебник, така и на 
компютърно-базираните учебни единици е съобразена с „усредненото” ниво на 
компетентност, без да се отчитат индивидуалните особености и различните 
скорости в усвояването на учебния материал. Ако ученикът няма 
необходимите базови знания и умения, това води до проблеми с разбирането 
на съдържанието. 
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Учебният материал трябва задължително да е добре структуриран на 
модулен принцип, подходящо илюстриран, с последователен характер и 
логично надграждане, като е препоръчително отделните единици в рамките на 
един урок да могат и да се пренареждат. Не е нужно целият илюстративен 
материал да се „изсипва” наведнъж, най-важните моменти могат да се 
представят заедно с текстовия материал, а други да се извикват при 
необходимост. Може да се подготвят и допълнителни текстове, които да бъдат 
включвани по желание на учащия, като се осигуряват възможности и за 
самостоятелно учене. Персонализацията при представянето на учебната 
единица е важен фактор за ефективното усвояване на материала. При 
разработката или избора на материали за е-обучение трябва да се има 
предвид, че всеки човек е различен и съответно е важно да се предоставят 
инструменти за адаптация и персонализация. 

Интерактивността (interactivity) е основата, върху която може да се 
осъществи персонализацията на учебните ресурси по отношение на 
индивидуалните особености на учащия. По този начин той ще получи 
възможност да настрои продукта съобразно собствените си предпочитания, 
вкусове и навици, да го „опитоми” – да изгради своя лична, „домашна” учебна 
среда, което е от ключово значение за ефективността на процеса на учене. 
Учащият трябва да е винаги в центъра на всяко занятие, да бъде провокиран 
да взема решения и да предприема самостоятелни действия. Затова той 
трябва да се чувства комфортно по време на учебните занятия. Това спомага 
за бързото натрупване на увереност в познанията и отговорност към задачите, 
а също и за развиване на потенциала за самостоятелно учене чрез изследване 
(активно и пасивно откритие) [11].  

Интерактивността се отнася не само до ресурсите, но и до средствата за 
комуникация и взаимодействие. ИКТ в комбинация с подходящи програмни 
продукти предоставят възможност да осъществяване на различни 
педагогически подходи – групови или индивидуални проекти, персонализиране 
на задачи, дейности и/или учебни ресурси и т. н. [8]. Осигурява се прилагане на 
разнообразни подходи за успешно постигане на поставените учебни цели. 
Интерактивността осигурява връзка между учащ, учебна среда, съдържание и 
преподаватели. Тя играе роля и при формирането на (само)контрола и 
(само)оценката. Чрез нея може да се осъществи диференциран подход към 
многообразието в предпочитанията на учащите по отношение на интерфейса, 
но също и по отношение на стила на учене, структурата и съдържанието на 
учебния материал. 

Множество изследвания показват, че децата учат най-добре, когато се 
забавляват. Обучителните игри са интерактивни учебни ресурси. Те имат 
някои характеристики като развлекателност и способност за неусетно 
поднасяне на знания и информация, които ги правят особено ценни при 
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възприемане и усвояване на учебен материал. Сериозните игри са мощен 
инструмент за подобряване на образователните резултати защото лесно 
привличат и задържат вниманието и предоставят реалистични симулации на 
изучаваната материя. Те са успешен инструмент за учене, затова най-бързият 
начин да се преодолеят затрудненията и да започне усвояването на знания, е 
да се играят игри. Така децата започват да учат, докато се забавляват. Този 
подход е подходящ за ученици от всички възрасти, но изключително много се 
повлияват децата със СОП [2, 12].  

Заключение 

В съвременния свят децата още от ранна възраст са потопени в море от 
ИКТ продукти, чрез които имат достъп до необятна информация. При 
традиционния модел на образование влизайки в училище, те дефакто се 
връщат назад в развитието си. Затова трябва да се учи чрез съвременни 
технологии, да се мотивират учениците самостоятелно да „откриват” фактите и 
взаимовръзките между тях, използвайки интернет и електронните учебни 
ресурси. Така ще се стимулират самостоятелната работа и мисленето на 
учениците, ще се развият способностите им. 

Понятието смесено обучение се е наложило в употреба за учебни среди, в 
които са включени повече ИКТ елементи едновременно с присъственото 
обучение. Отдавна е ясно, че учениците учат най-добре, когато електронното 
обучение се съчетава с традиционните подходи и това важи с пълна сила за 
учащите със СОП. Шансът да се споделят мисли с други хора в една класна 
стая по време на урок не бива да се подценява никога. Използването на 
модерни методи за преподаване и учене като комбинираното електронно и 
традиционно обучение, както и разработването на адаптируеми и 
персонализируеми учебни ресурси са ефективни методи за подготовката на 
учениците. Учениците трябва да притежават знания и умения, които им 
позволяват да се справят с практически проблеми и да намират нестандартни 
решения в различни ситуации. Компетентността и способността на човек да се 
адаптира към променящите се условия, да учи непрекъснато и ефективно да 
използва знанията си е от решаващо значение в съвременния 
високотехнологичен свят.  
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GUIDELINES FOR CREATING ICT-BASED ADAPTABLE 
LEARNING RESOURCES 

Valentina Terzieva, Petia Kademova-Katzarova 

Abstract: Some techniques that contribute to better understanding and knowledge acquisition 
in e-learning are presented. A review of ICT tools for technology support of learning 
resources’ adaptation according to the individual needs of learners is made. The main 
requirements for the development of e-learning resources that affect their customization are 
shown.  
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