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Дисертационният труд е обсъден на заседание на катедра „Начална 

училищна педагогика” към ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски” на 

23.06.2015 г. и е насочен за защита пред специализирано научно жури по 

научна специалност 1.3. Педагогика на обучението по математика в 

началните класове.  

Дисертационният труд е с обем от 205 страници, от които 188 

страници са текст-изложение. Структурата му включва увод, три глави и 

заключение. Библиографията включва 183 заглавия, от които 99 

източници на кирилица и 84 на латиница. Включени са 8 приложения – 

тестове за знания за входящо и изходящо ниво, 1 брой анкетна карта и 

CD-ROM с разработения като част от дисертацията авторски цикъл 

обучаващи мултимедийни презентации на тема „Геометрично 

съдържание“. В дисертационния труд са включени общо 30 таблици, 21 

диаграми и 78 фигури.  

В увода на дисертационния труд е обоснована актуалността на 

проблема и е представена концепцията на изследването.  В първа глава се 

разглеждат теоретичните постановки по изследваната проблематика, 

втората представя емпиричното изследване, а в третата е направен 

анализът на резултатите от проведеното изследване. В заключението са 

формулирани изводите и приносите на дисертационното изследване.  
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Увод 

В съвременния електронен свят на интернет пространството, уеб 

услуги, кибер технологии, електронни комуникации, сайтовете за 

виртуално обучение и образователните портали нуждата от адекватно 

образование става все по-голяма. През XXI в. информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ) се явяват важен задвижващ 

механизъм в тази насока като допринасят да се намери необходимия 

баланс в масовото училище, който ще задържи интереса на учениците в 

урока, за да усетят в естествената им компютърна среда духа на новите 

мултимедийни уроци в модерния образователен процес.  

Преди повече от 10 години във ФНПП започна работа по 

внедряване на ИКТ в обучението в началното училище със стартиране на 

магистърска програма „Информационни технологии в началното 

училище” с ръководител професор Здравко Лалчев (тогава доцент). 

Програмата постави началото на теоретично-приложни изследвания по 

темата „Обучаващи компютърни презентации в обучението по 

математика в началните класове”. Един от резултатите в тези изследвания 

беше дисертацията на ас. д-р Любка Алексиева. Разработката на д-р 

Алексиева е свързана с изучаване на аритметично съдържание (във втори 

клас). Настоящата разработка е продължение на идеята за интегриране  на 

ИКТ в обучението по математика в началните класове, като тя е 

съсредоточена върху изучаване на геометричното съдържание.  

В България все още няма проведени достатъчно изследвания за 

ползите от интегрирането на ИКТ в обучението по математика в 

началното училище. Именно от тази липса произтича и актуалността на 

настоящия дисертационен труд. В него е направен опит да се анализира 

ползата от интегрирането на ИКТ в учебния процес по математика в 

началното училище.  

Съществена част от изследването е система от обучаващи 

мултимедийни презентации на тема: „Геометрични знания в началното 

училище”  (I-IV клас ), създадена и апробирана от автора. 

Цел на изследването е да се анализират възможностите за 

изучаване на геометричното съдържание от учениците от първи до 

четвърти клас чрез интегриране на информационно-комуникационни 

технологии в обучението по математика.  

Посочената цел е свързана с решаването на определени задачи: 

1. Да се създаде авторски образователен софтуерен продукт на тема 

„Геометрично съдържание в началното училище“ за работа в клас и за 

извънкласна дейност и да се апробира в обучението по математика в 

началното училище.  

2. Да се проведе педагогически експеримент, включващ констатиращо 

изследване за степента на овладяване на учебното съдържание по 

математика за ученици от 1 до 4-ти  клас в частта му свързана с 
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геометричното съдържание, при експериментална (с прилагане на ОМП) и 

контролна група.   

3. Да се разработи и апробира диагностичен инструментариум за оценяване 

на математическите знания на учениците, за проучване на отношението им към 

обучението с интегриране на ИКТ, за наблюдение на провежданите с помощта 

на ОМП уроци, както и анкета за оценка на мултимедийните уроци.   

4. Да се представят и анализират конкретните данни от получените 

резултати и да се направят съответните изводи и препоръки.  

Хипотеза: В настоящото дисертационно изследване се допуска, че 

интегрирането на ИКТ (обучаващи мултимедийни презентации) в обучението 

по математика на учениците от началното училище ще доведе до по-високите 

им постижения при овладяване на математическите знания свързани с 

геометричното съдържание.  Очаква се учениците да покажат по-добри 

резултати в разбирането, усвояването и прилагането на новите знания, в 

сравнение с учениците, обучавани по традиционен подход. 

Основни понятия: 

Обучаваща мултимедийна презентация (ОМП): Интерактивна 

мултимедийна компютърна презентация, чрез която учителите имат 

възможност да представят нагледно и в движение понятията, процесите и 

явленията, да извикват помощни материали и интерактивно да задават и 

решават задачи. 

Методика на изследване: 

Обект на изследване: процесът на обучение по математика в частност 

геометрия в началното училище. 

Предмет: усвояване на математически знания и умения от учениците от 

първи до четвърти клас при интегриране на ИКТ. 

Обхват на изследването: 161 ученици от 1-4 клас разпределени в две 

групи. 

В изследването участваха: 

Училище: 25 ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. София 

Контролна група: 78 ученици 

Експериментална група: 83 ученици 

40 студенти – бъдещи начални учители специалност НУПЧЕ от „СУ Св. 

Климент Охридски“ 

Методи на изследването: 

1. Теоретичен анализ  

2. Наблюдение на учебния процес по математика  

3. Разработване на обучаващи мултимедийни презентации 

4. Педагогически експеримент  

5. Статистическа обработка – за установяване на различие между 

постигнатите резултати от експерименталните и контролните класове.  
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Глава I: Теоретичните знания в курса по математика и педагогическите 

възможности на мултимедията 

1. Геометрия и геометрични знания в курса по математика в 

началното училище 

1.1 Кратък преглед на геометрията преди навлизане на 

информационната ера 

В исторически план обучението по математика променя своите 

измерения и форми в резултат от променящите се през вековете 

потребности на обществото и предвид възрастовите особености на 

различните поколения, за да стигне до настоящия си вид. Това важи в 

частност и за геометрията. 

Терминът “геометрия” означава земемерие ( от гръцки γή—земя и 

µετρέω—меря). 

За произхода на геометрията съдим от откъси на древни съчинения, 

достигнали до нас. Един такъв откъс, приписван на Евдем Родопски (IV—

III в. пр. Хр.), започва с думите: “Тъй като ни е необходимо да разгледаме 

тук началото на науките и изкуствата, то ние съобщаваме, че геометрията, 

както свидетелстват мнозина, е била открита от египтяните и е 

възникнала при измерването на земята. Това измерване е било 

необходимо поради разливането на реката Нил, което постоянно е 

заличавало границите. Няма нищо чудно в това, че тази наука, както и 

другите, е възникнала от нуждите на човека.” 

В този параграф е направен литературен обзор на зараждането и  

развитието на геометрията от древността до днес.  

Геометрията произхожда от опита и отразява действителността. 

Отношението на абстрактните геометрични теории към действителността 

се характеризира с два момента: 

- Геометричните теории възникват като резултат от анализа и обобщението на 

опита, в неразривна връзка с развитието на точните науки и практиката. 

- Геометричните теории изучават в абстрактен вид възможните форми на 

действителността, еднакви или близки с обикновените пространствени 

форми и отношения. 

1.2 Геометрията и геометричните знания в училищния курс по 

математика – исторически преглед 

В този параграф е разгледано развитието на методиката на 

обучението по геометрия, като се започне от Йохан Песталоци (1746-

1827), който пръв използва дидактически материали в обучението. 

Разгледани са също така Йохан Хербарт, Декарт (1956-1650), Лайбниц 

(1646-1716), Лаплас (1749-1827), П. Берон, Христаки Павлович, З. Лалчев, 

Ив. Ганчев,  Ж. Иванов, трудът на Д. Хилберт „Основи на геометрията” 

(1899). Този преглед завършва до наши дни. Ние вече навлезнахме в XXI 

век - векът на инфомационните технологии. Информационно-

комуникационните технологии се превърнаха във важна движеща сила в 
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нашето ежедневие. Значително мнозинство от хората използват компютър за 

разнообразни цели; специално за младото поколение използването на компютър 

е обикновено ежедневно занимание. Интегрирането на компютрите в сферата 

на образованието отразява тези тенденции. Те навлизат във всяка една сфера от 

нашия живот и намират все по-широко приложение и в образованието. 

Математиката също е засегната от този процес - не може преподаването ѝ да 

остане неповлияно от новите тенденции.  

1.3 Специфика на обучението по геометрия в началното училище 

Обучението по математика представлява сложен и продължителен 

процес, свързан както с развитието на математиката  като наука, така и с 

развитието на педагогиката, психологията и други науки. Като учебна 

дисциплина математиката изменя своето съдържание в зависимост от 

потребностите на обществото.  

Усвояването на геометричните знания по математика от I-IV клас е важна 

част от училищното обучение в средното училище по математика. Това 

обучение поставя основите на системата от геометрични знания, която се 

изгражда в следващите класове.   

Изучаването на геометрични знания в началните класове е нагледна 

основа за това, как на базата на наблюдение, опит и практическа дейност у 

малките ученици се формират важни практически знания и умения, поради 

което и в дидактиката на математиката този дял от учебното съдържание често 

пъти е наричан нагледен курс.  

Базирайки се на редица психологични изследвания на учениците в 

началните класове М. Върбанова (Върбанова, 2013) предвид разгледаните 

проблеми извежда следните основни задачи на обучението по геометрия в 

началните класове: 

 Запознаване на учениците с основни геометрични фигури като 

права, отсечка, лъч, ъгъл, триъгълник, правоъгълник, квадрат, кръг, окръжност 

и др. , техните елементи и някои от свойствата на елементите им; 

 Запознаване с основни мерни единици за дължина на отсечка, лице 

на повърхнина и големина на ъгъл; 

 Развитие на познавателните и творческите особености на 

учениците.   

Посочените основни задачи при изучаването на геометрични знания и 

определените крайни резултати, до които трябва да достигнат учениците от 

началните класове, очертават три основни направления при изучаването на 

елементите от геометрията: 

 изграждане и усъвършенстване на представи за основни 

геометрични фигури, техните образи, свойства и отношения; 

 формиране на представи за величини, измерване на величини  

(дължина на отсечка, лице на правоъгълник, големина на ъгъл) и изграждане на 

елементарни измервателни навици; 
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 формиране на умения за елементарни построения на 

геометрични фигури с помощта на чертожната линия и пергел, но само с 

мерните числа на геометричните обекти.  

Определянето на целите и задачите в обучението по геометрия в началните 

класове е пряко свързано с възприемателните възможности на учениците. 

Именно поради това правилния подбор на задачи е изключително важно 

методическо условие,  което спомага за усвояването на геометричното 

съдържание. 

Курсът по геометрия в началното училище има пропедевтичен 

характер.  Според З. Новакова (Новакова, 2004) при включването на 

геометричните знания се очертават два основни проблема: „как да се 

изучава геометричният материал (като самостоятелен учебен предмет или 

не) и в каква последователност да се изложи пред малките ученици.”  

З. Новакова отбелязва също, че изучаването и подредбата на геометричния 

материал в началното училище може да бъде синтетична, аналитична и 

аналитико-синтетична. Синтетичната от своя страна има две разновидности – 

научно-синтетична и генетична. 

Според В. Вейл (Walle, 2001) в геометрията могат да се обособят 

пет равнища на мислене: 

  На първо, геометричните фигури се различават по своята 

форма без да се анализират свойствата им; 

  На второ,  геометричните фигури се анализират и се 

установяват техните свойства; 

  На трето се осъществява логичното подреждане на 

геометричните фигури и на техните свойства; 

  На четвърто  се осмисля дедукцията като начин за 

построяване и развитие на цялата геометрична теория; 

  На пето, геометричната теория се развива като абстрактно 

дедуктивна система.  

В началното училище изучаването на геометричния материал се 

осъществява предимно на първо и второ ниво.  

1.4 Геометрично съдържание в курса по математика за 

началните класове и методика за формиране на някои геометрични 

понятия. 

1.4.1 Учебната програма по математика от първи до четвърти клас - 

геометрично съдържание 

Според заложеното в действащите от 2000 – 2003 г. учебни 

програми за обучение по математика от първи до четвърти клас ( (МОМН 

2000), (МОН 2002), (МОН 2003)), учебното съдържание по геометрия, 

което се изучава в началните класове, включва: права линия, крива линия, 

отворена и затворена линия, отсечка, измерване и чертане на отсечка, 

точка, ъгъл, лъч, видове ъгли, измерване и чертане на ъгли, триъгълник, 
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видове триъгълници според страните и ъглите им, намиране обиколка на 

триъгълник, чертане на правоъгълник, намиране обиколка и лице на 

правоъгълник, квадрат, намиране обиколка и лице на квадрат, окръжност и 

и кръг, чертане на окръжност. В този параграф са представени разпределения 

на учебните програми. 

1.4.2 Изучаване на геометрични фигури 

 Този параграф съдържа методика на изучаването на геометричните 

фигури, които се изучават в началното училище: права и крива линия, Отсечка, 

начупена линия, лъч, ъгъл, триъгълник, четириъгълник, правоъгълник и 

квадрат, кръг и окръжност. 

2 Мултимедия и нейното приложение в обучението по математика 

 в началното училище 

2.1 Мултимедия и нейното приложение в обучението по математика 

 в началното училище 

Англиийската дума multimedia (multi – много, media – начин, средства) 

има две основни значения (Oxford Dictionary): 

1. Свързано с компютъра – използване на звук, текст, картина и филм. 

2. Свързано с ученето и преподаването – отразява използването на 

различни начини за предаване на информация. 

В енциклопедия Британика се дава следното определение за мултимедия: 

„Всяка компютърна електронна система, която позволява на потребителя 

да контролира, комбинира и манипулира с различни видове медия, като текст, 

звук, видео, графични изображения и анимация. Интерактивната мултимедия се 

интегрира в електронните системи, като компютър, компютърна памет, 

дигитални данни, телефон, телевизия и други информационни технологии. Най-

честото ѝ приложение включва обучаващи програми, видео игри, електронни 

енциклопедии и пътеводители. Интерактивната мултимедия измества ролята на 

потребителя от наблюдател към участник и се счита за следващо поколение 

информационни системи” (Encyclopedia Britanica). 

Пръв за теорията за мултимедийно учене говори Richard Mayer. Според 

него мултимедийното обучение може да доведе до повишаване на знанието, 

отколкото традиционното обучение. През 1964 г. M. McLuhan (McLuhan 1964) 

представя медийната си теория според която не е важно само какво 

съобщаваме, а как го съобщаваме. 

Ю. Тодоров (Тодоров, 2004) дава следното определение за мултимедия – 

„съчетаването на повече от една медии, един вид многомерна среда за 

представяне на информационни обекти. Добавянето на звук или 

интерактивност към информационния продукт понякога е достатъчно, за да 

бъде той класифициран като мултимедиен. Мултимедията представлява 

своеобразен информационен продукт, който обединява два или повече от 

следните елементи: текстова информация, графика (неподвижни илюстрации), 

интерактивност (възможност за определяне хода на действията от страна на 

потребителя), звук (говор, музика), анимация, цифрово видео (подвижни 
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картини)” (Тодоров, 2004). 

В рамката „Партньорство за развитие на умения за 21-ви век” се 

включват две ясно определени информационно-комуникационни умения: 

информационна и медийна грамотност (2009 г.). 

2.2 Интегриране и приложение на ИКТ в обучението по 

математика 

С нарастващото разнообразие от мултимедиен образователен 

софтуер, с различните възможности, предлагани от ИКТ и Интернет, 

съществува нарастващ интерес към създаването на начини за 

внедряването на тези „нови” технологии в училищния курс на обучение, 

така че учителите и техните ученици да използват изцяло потенциала им. 

Използването на компютър в обучението спомага за интегрирането 

на учениците в съвременната среда на развитие на високите технологии 

(E. Rusten, 2002).  

Според проучване направено от Hepp и др. (Hepp, и др. 2004) има 

няколко основни причини за използването на ИКТ в обучението 

- Изискванията на новото общество към използването на 

компютър, 

- Търсене на по-качествено обучение. 

Други автори (Vorhaus 2007) идентифицират пет основни метода на 

приложение на информационните технологии в преподаването и ученето. 

Те включват: 

1. Поддържащ метод: Технологиите се използват за повишена точност и 

представяне на работата. Такива инструменти са текстообработващи 

пакети, помощни програми за проектиране и дизайн, програми за 

любителски печат; 

2. Метод за изследване и контрол: Ученикът може да проучва, изследва, 

експериментира и изгражда решения. Софтуерните пакети включват 

приключенски игри и други видове симулации, бази данни, експертни 

системи, пакети за статистически анализ; 

3. Ръководещ метод: тук информацията е представена на обучаемия с 

подходящо ниво и темпове, даващи възможност за получаване на обратна 

връзка за напредъка в обучението. Прилага се в техническите науки, 

математиката, литературата и други, където са възможни по-обективни 

критерии; 

4. Ресурсен метод: Технологиите се използват за достъп до информация 

и други ресурси, било то онлайн с възможностите на Интернет или офлайн, 

използвайки разнообразни софтуерни продукти; 

5. Свързващ метод: технологиите се използват за комуникация между 

индивидите. Примери са електронната поща и настолните 

видеоконференции. 

Предимствата и бариерите при използването на ИКТ в обучението 

са разгледани подробно в проучването на Balanskat, Kefala и Blamire 
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(Balanskat, Blamire и Kefala 2006). В изследването са разгледани два аспекта – 

влияние на ИКТ върху ученето и обучаемите и влияние на ИКТ върху 

мотивацията за учене. Накратко изводите от това проучване са: 

Относно ученето и обучаемите: позитивно влияние върху обучението на 

учениците, спестява се време, по-добри резултати при извършване на външно 

оценяване. Училищата с добри ИКТ ресурси постигат по-добри резултати от 

по-слабо оборудваните училища, положителна оценка на родители и учители; 

Относно мотивацията: тя е по-висока особено за учениците от началното 

училище. 

Началният етап на основната образователна степен като функционална 

система се изгражда на принципа на природосъобразността, който налага 

интегрирането на ИКТ в обучението да отчита необходимостта на учениците от 

знание, общуване и разнообразната продуктивна дейност, индивидуалността на 

всеки от тях и равнището му на социализация. Продуктивната дейност в 

процеса на обучение, в това число и работа с компютъра, дава възможност за 

лична изява на ученика и за повишаване на неговото самочувствие. 

Необходимо е уроците, в които се работи с компютър, да бъдат внимателно 

структурирани, за да повишат активността на учениците. Учениците работят с 

компютъра на по-високо ниво когато учителят играе централна роля в процеса 

на обучение. От друга страна, използването на ИКТ има потенциала да 

насърчава групово учене. Също така учениците със специални образователни 

потребности или поведенчески проблеми извличат различни ползи при 

използването на ИКТ (Balanskat, 2006). 

В Българя в процес на приемане е новият Закон за предучилищното и 

училищното образование, в който основно право на учителя е именно свобода 

на методите на обучение. 

Създаването на интерактивна методика на обучение по математика е 

труден процес, защото креативността и рутинността са двата полюса на 

човешкото мислене и действие, а интерактивното обучение не трябва да се 

противопоставя на традиционното. То трябва да се опре на неговите 

основополагащи принципи и да въведе такива методи, които с помощта на 

съвременните информационни технологии да направят ученето ефективно. 

Креативността в процеса на решаване на математически задачи е свързана с 

„неуловимия проблясък“, с различния начин на мислене, интелигентността, 

вдъхновението и с много труд. Тези качества предполагат сериозна 

пропедевтика на математическите знания, създаване на условия за творчество и 

подходяща среда за креативно мислене. Интерактивната образователна среда е 

необходима предпоставка за вдъхновението на малките ученици, което е 

водещо в иновативния процес. Трудът и постоянството, евристичните похвати, 

използвани от учителя новатор, както и трудът на учениците, са завършващият 

елемент от иновативния процес. 
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2.3 Недостатъци при интегрирането на ИКТ в обучението 

Наред с ползите от интерактивността на Мултимедията в 

обучението, редица автори анализират и бариерите, които тя поставя пред 

ученето. С всичките си предимства мултимедийното учене носи със себе 

си и редица опасности – съсредоточаване, нелинейността на 

информацията, реализирана чрез технологията, липсата на осъзната 

познавателна цел, бързата промяна в движението на обектите на 

компютърния екран, анимацията се движи бързо.  

Други неблагоприятни предпоставки за интегрирането на ИКТ в 

обучението са ниска компетентност на преподавателите, недостатъчно 

оборудвани училища, както и все още неразвити национални 

образователни стратегии (Balanskat, 2006). 

2.4 Типове образователен софтуер 

Направена е класификация от Г. Кирякова (Кирякова, 2003) на 

базата на дадените права до изходния код на софтуера. Разделя се на три 

типа: 

1. Софтуер със затворен изходен код – няма достъп до изходния код на 

софтуера. 

2. Софтуер с отворен изходен код – поставени са определени условия за 

достъп. 

3. Софтуер със свободен изходен код – има пълен достъп до изходния 

код на софтуера, а именно: 

- Изпълнява програмата за свободни цели, 

- Променя програмата за своите нужди, 

- Разпространява копия, 

- Подобрява програма и я разпространява в новия й вид. 

Тъй като националните стратегии за интегриране на ИКТ отделят 

основно средства за обновяване на хардуера, то най-удачен е избора на 

софтуер със свободен изходен код, тъй като се спестяват средства. Друго 

предимство е, че учениците могат свободно да използват софтуера в 

домашни условия и да работят самостоятелно с него. 

 

2.5 Презентационен софтуер 

Презентационният софтуер е не само офис приложение за създаване 

на презентации, но и софтуер, изпълняващ различни образователни цели.  

С оглед проектирането на дидактическа технология, която да 

подобри ефективността на обучението по математика, трябва да се 

потърси ефективно приложима и лесно достъпна софтуерна среда. Това 

може да се осъществи с помощта на програма MS Power Point. До този 

извод може да се достигне от следните условия: 

1. Приложението отговаря на изискванията на свободния софтуер. 

Приложението присъства в софтуерната конфигурация на всеки училищен 

компютър. 
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2. Не се изисква допълнително обучение на учителите, тъй като освен, че 

вече работят с този тип приложения, провеждат се и курсове за квалификация 

на преподаватели, което е заложено в националните стратегии и програми за 

интегриране на ИКТ в българските училища. 

3. В мултимедийната презентация могат лесно да се интегрират 

компоненти, които да благоприятстват двуканалното възприятие на 

информацията. Също така може да се осигури интерактивност. 

4. Възможностите за промяна на самите презентации за собствени нужди. 

Съвсем спокойно може да се премахват и добавят компоненти и дори цели 

слайдове, да се усложни или олекоти съдържанието ѝ. 

5. Използване на минимални ресурси 

6. Според Л. Алексиева (Алексиева, 2013) бъдещите начални учители се 

чувстват подготвени и изявяват желание да използват мултимедийни 

презентации в обучението. 

2.6 Обучаващи мултимедийни презентации 

В този параграф са разгледани някои основни характеристики на ОМП, 

техните компоненти, както и дидактическите им възможности. 

Разгледани са поотделно всеки един от четирите компонента – текст, 

звук, графични елементи, филм. 

Друг важен момент е интерактивността. При използването на 

мултимедийни презентации тя може много лесно да се постигне, като за целта 

се използват така наречените активни бутони или хиперлинкове. По своята 

същност те могат да бъдат връзка между отделни слайдове в дадена 

презентация, връзка между отделни презентации, както и с тяхна помощ може 

да бъде установена връзка и с друг тип файлове или обекти намиращи се в 

интернет пространството. Хиперлинковете могат да бъдат както текст, така и 

изображение.  

По отношение на обучението по математика Kadijevich и Haapasalo 

извеждат следните шест принципа: 

1. Да се създават мултимедийни уроци, като се комбинират поне думи и 

текст; 

2. Да се постигне високо техническо качеството при създаването на 

мултимедията; 

3. Да се покаже основната математическа структура на избраната тема; 

4. Да се представят възможните и приложения; 

5. Да се предложат различни варианти за учене; 

6. Да се борави с релевантни процесуални и понятийни математически 

знания и връзки между тях; 

ОМП не изискват специално оборудване в класната стая. Напълно 

достатъчни са лаптоп, проектор и безжична мишка. Наличието на интерактивна 

бяла дъска е в плюс, но в никакъв случай не е задължително. Вместо нея би  

могла да се използва и обикновена бяла дъска. Тя също би могла в частност да 

се възприеме като интерактивна, тъй като например върху проекцията може да 
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се използва маркер за попълване на празни полета в даден текст, или да се 

маркират верни/ грешни отговори. Веднъж създадена, една презентация 

да бъде използвана многократно, а когато се наложи, да бъде променена 

всяко едно време. В изложените дотук факти, най-често се крие 

желанието на учителите да използват този мултимедиен продукт. От 

друга страна е липсата на ограничение в уроците, в които биха могли да 

се използват – за нови знания, за затвърждаване на стари такива, за 

упражнение и дори за оценяване (ако мултимедийният продукт е 

интерактивен). 

Англиийската дума multimedia (multi – много, media – начин, 

средства) има две основни значения (Oxford Dictionary): 

1. Свързано с компютъра – използване на звук, текст, картина и филм. 

2. Свързано с ученето и преподаването – отразява използването на 

различни начини за предаване на информация. 

В енциклопедия Британика се дава следното определение за 

мултимедия: 

„Всяка компютърна електронна система, която позволява на 

потребителя да контролира, комбинира и манипулира с различни видове 

медия, като текст, звук, видео, графични изображения и анимация. 

Интерактивната мултимедия се интегрира в електронните системи, като 

компютър, компютърна памет, дигитални данни, телефон, телевизия и 

други информационни технологии. Най-честото ѝ приложение включва 

обучаващи програми, видео игри, електронни енциклопедии и 

пътеводители. Интерактивната мултимедия измества ролята на 

потребителя от наблюдател към участник и се счита за следващо 

поколение информационни системи” (Encyclopedia Britanica). 

Пръв за теорията за мултимедийно учене говори Richard Mayer. 

Според него мултимедийното обучение може да доведе до повишаване на 

знанието, отколкото традиционното обучение. През 1964 г. M. McLuhan 

(McLuhan 1964) представя медийната си теория според която не е важно 

само какво съобщаваме, а как го съобщаваме. 

Ю. Тодоров (Тодоров, 2004) дава следното определение за 

мултимедия – „съчетаването на повече от една медии, един вид 

многомерна среда за представяне на информационни обекти. Добавянето 

на звук или интерактивност към информационния продукт понякога е 

достатъчно, за да бъде той класифициран като мултимедиен. 

Мултимедията представлява своеобразен информационен продукт, който 

обединява два или повече от следните елементи: текстова информация, 

графика (неподвижни илюстрации), интерактивност (възможност за 

определяне хода на действията от страна на потребителя), звук (говор, 

музика), анимация, цифрово видео (подвижни картини)” (Тодоров, 2004). 
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В рамката „Партньорство за развитие на умения за 21-ви век” се включват 

две ясно определени информационно-комуникационни умения: информационна 

и медийна грамотност (2009 г.). 

3. Интерактивно обучение по математика с приложение на ИКТ 

С навлизането на електронното обучение, възможностите на учителя за 

избор на учебни средства се увеличават многократно. Развитието на 

дидактическите средства за обучение отреди и новата роля на ученика като 

активен участник в обучението. Участието на ученика като субект в 

образователния процес детайлно е разгледан в предложения модел на 

интерактивно обучение при усвояването на всяко информационно ядро по 

математика. 

Интерактивното обучение по математика изисква по-пълна обосновка на 

екранните средства за обучение, сред които водеща е ролята на компютъра, и 

извежда електронното и мултимедийно обучение като обучение на бъдещето. 

Компютърът се извежда като основно информационно и комуникационно 

средство в това обучение и поради тази причина се правят редица научни 

изследвания за неговото ефективно приложение. 

R. Мауег (Mayer, 2003) разработва теоретичен модел на мултимедийното 

учене в основата на който стои когнитивната теория. 

П. Радев (П. Радев 2005) извежда следните принципи на интерактивно 

обучение: контекстност; гъвкавост; субектност; многоместност; 

равнопоставеност; сътрудничество; участие; доброжелателност; отговорност; 

откритост; нелинейност; организация и самоорганизация; на диалога и 

полилога. 

Според Д. Дурева (Дурева 2010) за интерактивното обучение е 

необходимо познаването на основните свойства на методите на обучение - 

ясност, детерминираност, насоченост на дидактическата цел, резултатност, 

плодотворност, надеждност и икономичност. 

3.1 Необходимост от интегриране на ИКТ в обучението по 

математика 

В този параграф се разглежда необходимостта от въвеждане на нови 

технологии в обучението. Абстрактният характер на геометричните знания и 

нуждата от онагледяване на решаването на текстовите задачи налагат 

усвояването им да стане чрез свързването им с реалния живот. С това се 

предопределя новият методически подход да се търсят реални възможности за 

прилагане на нови интерактивни методи и средства, чрез които усвояването на 

тези математически знания и умения да придобие действен характер. 

3.2 Ефективно обучение 

С предлаганите насоки за интерактивна методика на обучението по 

математика се цели да се постигне максимално ефективно обучение, чрез 

което да се засилва: 

 мотивацията; 

 интерактивността; 
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 визуализацията; 

 интегралният подход; 

 положителната емоционална нагласа, а чрез нея отново 

мотивацията за учене; 

 интересът към учебния материал, а чрез него се постига и 

устойчивост на вниманието; 

 стимулирането на процесите на запомняне и възпроизвеждане 

чрез предметно-образната памет. 

3.3 Трайност на знанията 

В този параграф са разгледани автори, които се занимават с 

трайността на паметта К. Хайнц и Ханс-Херман Шведе (Карл Хайнц 

Беелих, Ханс-Херман Шведе 1987), мисленето Л. В. Виготски  (връзката 

на мисленето с действията); С. Л. Рубенщайн (обобщения характер на 

мисловната дейност); В. Н. Пушкин (творческия характер на мисленето); 

А. В. Петровски (търсене и откриване на същественото ново); Ж. Пиаже, 

Д. Брунер, К. Дукнер, Борис Минчев (Минчев 1997) 

Продължителността на приемането на информация играе голяма 

роля. „Многобройните впечатления, които приемаме едновременно, 

възбуждат нервни клетки от различни части на главния мозък“. 

Интерактивното обучение е антипод на процесите на забравяне и 

ефективен инструмент за преодоляване на задръжките при учене. 

За процеса на решаване на математическите задачи е необходимо да 

се отбележи, че мисленето винаги е съпроводено от последователни 

действия. То е организирано и мотивирано и е насочено към постигане на 

дадена цел. Достига се до извода, че интерактивното обучение по 

математика трябва да бъде насочено и към целеполагането, и към 

мотивацията на учениците, и към формиране на умения за канализирано 

мислене и организиране на действия, и към алгоритмичната подреденост, 

и към структурираното учене. 

От спецификата на математическите задачи следва изводът, че 

задачите съдържат в основата си проблемни ситуации, на които е 

необходимо да се потърси решение. Често пъти именно достигането до 

решението е свързано с нововъведението, откритието или иновацията. 

Решаването на задачи е процес, който предполага формиране на редица 

интелектуални умения у учениците от най-ранна възраст, които трябва да 

намерят своето развитие през целия им съзнателен живот. В процеса на 

активното учене учениците осъзнават постепенно, че проблемните 

ситуации са всъщност задачи, чиито неизвестни условия ще търсят в 

рамките на дадените им известни данни. Постепенно започват да поставят 

осъзнати въпроси, които са плод на мисловни процеси. Този дълъг процес 

на търсене и откриване на отговорите на проблемни задачи не може да 

бъде успешен, ако в основата му не стои правилна методика за формиране 
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на интелектуални умения у учениците в една от ключовите учебни дисциплини 

- математиката. Механизмът за достигането до отговора на въпроса е 

ключовият момент за развитие на мисленето, а оттам и за интелектуалните 

умения на учениците. В тази посока се търсят новите методи на обучение, 

определени като интерактивни. 

 3.4 Нормативна регламентация на интегрирането на образователен 

софтуер в обучението в началните класове 

В този параграф се разглеждат нормативните документи (програми, 

планове и стратегии), които обосновават интензивното навлизане на 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в българското училище 

от няколко години насам (Министерство на транспорта и съобщенията, 

Министерство на образованието и науката, 2005; Министерски съвет на 

Република България, 2011; МОМН, 2012).  на въпроса до каква степен е 

възможно технологиите да променят в положителна насока обучението по 

математика и какъв тип образователен софтуер или продукт е подходящ, за да 

се усъвършенства обучението, в следващия параграф са разгледани 

особеностите на интегрирането на ИКТ.  
 

Глава II: Емпирично изследване 

2.1 Цел 

Целите на изследването  са: 

1. Да се създаде авторски образователен софтуерен продукт на тема 

„Геометрично съдържание в началното училище“ и да се апробира в 

обучението по математика.  

2. Да се проведе педагогически експеримент, включващ констатиращо 

изследване за степента на овладяване на учебното съдържание по 

математика за ученици от 1 до 4-ти  клас в частта му свързана с 

геометричното съдържание, при експериментална (с прилагане на ОМП) 

и контролна група.   

3. Да се разработи и апробира диагностичен инструментариум за оценяване 

на математическите знания на учениците, за проучване на отношението 

им към обучението с интегриране на ИКТ, за наблюдение на 

провежданите с помощта на ОМП уроци, както и анкета за оценка на 

мултимедийните уроци.   

Да се представят и анализират конкретните данни от получените 

резултати и да се направят съответните изводи и препоръки. 

2.2 Организация на изследването 

Настоящото изследване е проведено в рамките на една учебна година – 

2013-2014 г.  Проведени са 18 експериментални урока със 161  ученика, 

разделени в експериментална и контролна групи, както следва - 

експериментална група – 83 ученици, контролна група - 78 ученици. 

Изследването беше проведено в 25 ОУ „Д-р Петър Берон“.  Разпределението по 

класове е: 
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 Контролна група Експериментална група 

I клас 19 19 

II клас 22 22 

III клас 19 24 

IV клас 18 18 

Таблица 1 

Изследването беше реализирано в няколко етапа: 

На основата на теоретичен анализ в I глава и наблюдения на 

учебната практика беше проектиран и разработен цикъл от обучаващи 

мултимедийни презентации свързан целите на експеримента. За целите на 

изследването бяха създадени 18 на брой мултимедийни презентации на 

тема „Геометрични знания в началното училище“, съобразени с 

действащите учебници.   

Провеждане на експеримента. Беше проведено изследване за 

установяване възможностите на интегриране на ИКТ в обучението по 

математика в началното училище свързано с геометричното съдържание. 

С помощта на създадения на предходния етап инструментариум бяха 

събрани множество емпирични данни.  

Анализ на резултатите получени по време на експеримента. Беше 

направено сравнение и анализ на получените резултатите от тестовете с 

контролна и експериментална група, както и анализ на резултатите от 

анкетата проведена със студенти – бъдещи преподаватели. 

Същността на експерименталната работа представлява 

интегрирането на ОМП „Геометрични знания в началното училище“ в 

обучението по математика на учениците от началното училище с цел 

повишаване на ефективността на обучителния процес. 

2.3 Методи на изследването 

Съобразно задачите, поставени в дисертационния труд, се определят и 

разнообразните методи, а именно:  

- Разработване на ОМП на тема „Геометрични знания“ и 

интегрирането им в обучението.  

- Методи за събиране на емпирико-диагностични данни.  

- Методи за обработка на данните.  

- Методи за интерпретация и педагогически анализ на получените 

резултати.  

2.4 Разработване на авторски ОМП на тема „Геометрия“ 

2.4.1 Обучаващи мултимедиини презентации за учебната работа в 

клас 

За целите на изследването е създаден цикъл от 27 мултимедийни 

презентации, свързани с темата за геометрични знания в началното 

училище, които да се апробират в експериментални паралелки. Цикълът 

съдържа една основна презентация, включваща информация за 

използване на продукта, както и съдържание с хиперлинкове към 
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останалите модули – презентации, представляващи конкретните теми от 

геометричното съдържание, които покриват предвидения в учебната програма 

програма материал. 

 
фиг. 1 

Цикълът от мултимедийни презентации покрива учебния материал 

заложен в програмата и е съвместим с всички действащи учебници. Целта на 

презентациите е да подпомогнат учебния процес, като го обогатят и допринесат 

за неговото оптимизиране. При използването на ОМП главна роля играе 

учителя, тъй като той може да определя материала, който да включи, както и 

темпото с което да работи.  Презентациите включват както уроци за нови 

знания, така и уроци за упражнение. Също така продуктът може да се използва 

и за самоподготовка и самообучение от учениците. Съставянето на цикъла от 

ОМП е съобразен с методиката на обучение по математика (Новакова, 2004; 

Върбанова, 2013). При създаването на презентациите са взети предвид 

принципите за мултимедийно учене, разгледани малко по-рано (R.  Mayer), 

както и изискванията за създаване на обучаващи презентации (Алексиева,  

2012). 

Фонът на презентациите, които представляват съдържание и препратки, е 

кафяв.  Фонът на презентациите, които са предназначени за изучаване на нови 

знания и упражнение, е оставен бял, тъй като белият цвят е най-близък до 

визията на традиционните учебници.   

 
фиг. 2 

За придобиване на знанията и провеждане на упражненията са 

използвани известните анимационни герои от „Мечо Пух“. В ролята на учител е 

избран Бухал – като символ на дълголетие и мъдрост, а останалите герои играят 

ролята на обучаеми, като задават интересни въпроси. В началния слайд на 

основната презентация те се запознават с децата (фиг. 2).  Героите са подбрани 
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по този начин, тъй като са едни от любимите за деца и възрастни от много 

поколения.  Изборът на героите от книгата „Мечо Пух“ също така е 

продиктуван и от факта, че по-този начин се цели да се привлече 

учениците За това също спомагат и диалозите, които те водят помежду 

си.  

Уроците, предназначени за упражнение, са съставени така, че с 

тяхна помощ да се затвърдят знанията придобити по време на учебния час 

– разпознаване на фигури, пресмятане на обиколки, разпознаване на 

видове триъгълни според страните и ъглите, измерване на ъгли и т.н. Има 

и задачи пряко свързани с прилагането на математиката в практиката. 

Това повишава мотивацията на децата при решаването задачите.  При 

уроците за упражнение, ако в класната стая е налична бяла интерактивна 

дъска, учениците могат да записват там резултатите. След което с едно 

натискане на бутон от клавиатурата или мишката се появява верния 

отговор и се сравнява резултата (фиг. 3).  

 
фиг. 3 

Също така има интерактивни задачи, които посредством 

хипервръзки позволяват на учениците сами да избират отговора на дадена 

задача измежду няколко дадени. Това са задачи с избираем отговор (фиг. 

4).   

 
фиг. 4 

При правилен отговор се появява слайд, който позволява 

преминаване към следваща задача (фиг. 5).  При грешен отговор се 

появява друг слайд, който дава възможност да се направи нов опит (фиг. 

6).  
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фиг. 5 фиг. 6 

В отделните презентации са разработени задачи за проверка на знания.  

Задачите са непосредствено свързани с материала, изучен до момента и са 

представени във вид на упражнения.   

Преди да се пристъпи към създаването на мултимедийни уроци е 

прецизиран учебния материал, който ще се представя на учениците. Избрани са 

части от уроците или учебното съдържание, при които учениците биха могли да 

изпитат затруднения (Г.  Кирова, 2010).  Обучаващите презентации са в помощ 

предимно при усвояването на новите знания, но могат да се използват и при 

уроците за упражнение, за преговор или за проверка на знанията. Целта на този 

продукт е да бъде използван според конкретните потребности на учениците.  

Спазен е принципът представянето на учебното съдържание под формата на 

атрактивна мултимедия да не служи само за средство за мотивация, а да 

съпътства и подпомага обучението там, където е необходимо. Благодарение на 

приложените ефекти върху картини, текст, схеми или други средства на 

предметно-образната или условно-изобразителната нагледност се осигурява 

пресъздаване на математическото явление или процес в пълната му динамика и 

логическа последователност (Лалчев, Върбанова, 2007).   

Преди да се пристъпи към създаването на мултимедийни уроци е 

прецизиран учебния материал, който ще се представя на учениците. 

Обучаващите презентации са в помощ предимно при усвояването на новите 

знания, но могат да се използват и при уроците за упражнение, за преговор или 

за проверка на знанията. Авторският цикъл от презентации цели учителят да го 

използва според конкретните потребности на класа в различни видове уроци. 

Спазен е принципът представянето на учебното съдържание под формата на 

атрактивна мултимедия да не служи само за средство за мотивация, а да 

съпътства и подпомага обучението там, където е необходимо. Тъй като 

конкретно-образното мислене на учениците от началната училищна възраст с 

всяка изминала година се измества от абстрактно-логическото мислене, то 

трябва да се вземе предвид, че нуждата от нагледна опора намалява във времето 

и ако в първите мултимедийни уроци от цикъла „Геометрично съдържание“ се 

залага на по-богато онагледяване.  

2.4.2 Обучаващи мултимедиини презентации за извънкласна дейност 
Разгледани са две примерни задачи от обучението по математика, 
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предназначени за извънкласна дейност. Изготвените за целите на това 

дисертационно изследване презентации биха могли да се използват както 

помощ на учителя, така и за самостоятелна работа от обучаемите – 

„Пентамино“ и Задача на Поасон. Метод на Перелман“ 

Чрез използване на програмата MS Power Point, авторът е 

представил един лесен начин за попълване на  всеки един от четирите 

вида правоъгълника (3 х 20, 4 х 15, 5 х 12 и 6 х 10). 

 
фиг. 7 

 
фиг. 8 

 

 

При „Задача на Поасон“ са разгледани два примера: 

1. Имаме три съда с вместимост съответно 8л., 5л. и  3л. Най – 

големият е пълен с течност, а другите два са празни. Да се 

разпредели течността на две равни части, като се използват само тези три 

съда. 

2. Един човек имал 12 л. мляко. Той искал да даде на свой приятел 

6 л., но нямал мерилка. Как може с възможно най-малко прехвърляния да 

се отделят точно 6 л. мляко? 

При разглеждането на „Метод на Перелман“ е представено 

решението на първата задача, чрез използване на геометрична 

интерпретация. Този метод е базиран на елементарна геометрична 

конструкция, използвана от Перелман, представляваща алгоритъм за 

решаване на проблема. Той използва петоъгълник с  две успоредни 

страни, начертан в ромбоидна мрежа с ъгъл 600. В модела на Перелман в 

тази мрежа е използвана билярдна топка, която се движи по мрежата. 

Когато се удари в някоя от стените й топката се отклонява на равни ъгли. 

Движението на билярдната топка е представено чрез използването на 

лъчи (Лалчев, Върбанова, Вутова, 2009). 
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фиг. 9 

 
фиг. 10 

В методите за събиране на емпирико-диагностични данни са 

включени педагогически експеримент, самостоятелна писмена работа в тестов 

формат, анкетно проучване.  

Един от най-често използваните начини за оценяване на резултатите на 

учениците в училище е тестова форма на изпитване. Тази форма по своята 

същност е обективна, съдържа точни и ясни критерии на оценяване, бърза е за 

изпълнение и проверка. За установяване на входното ниво на учениците е 

използван тест, създаден от учителите в училището, в което е проведен 

експеримента. За изходното ниво е използван тест, създаден от автора.  

При константиращият етап от изследването е реализирана диагностична 

процедура за установяване на входно равнище на контролните и 

експерименталните групи. За целта са използвани тестове, представени в 

Приложения 1, 2, 3, 4, чрез които да се проверят придобитите знания на 

учениците до момента. В края на обучението е използван метод за установяване 

на изходното равнище на знанията за всяка от двете групи ученици от 

съответните класове. За целта отново е използван тест за математически знания, 

представени в Приложения 5, 6, 7, 8, придобити в периода на проведеното 

обучение, като контролните паралелки са обучавани по традиционен метод, а 

експерименталните – чрез интегриране на ИКТ в учебния процес. 

Проведено е анкетно проучване с бъдещи начални учители за нагласата и  

готовността им за интегриране на ИКТ обучението. Изследвано е мнението на 

40 бъдещи начални учители. В изследването е използвана частично 

стандартизирана анкета, състояща се от 13 на брой въпроса, отчитащи 

мнението, нагласите и готовността за използването ИКТ в обучението.  

В анкетата са приложени въпроси от следните типове: един дихотомен и 

дванадесет въпроса с Ликертови скали, при които степента на съгласие се 

изразява в следната петстепенна цифрова скала за отговор: 

1. Изобщо не съм съгласен 

2. Не съм съгласен 

3. Не мога да преценя 

4. Съгласен съм 

5. Напълно съм съгласен 

Чрез анализа на резултатите от проведената анкета се обогатява 

представата за проведеното изследване.  
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В настоящото изследване са използвани различни математико-

статистически методи за установяване на различие между учебните 

постижения на учениците от експерименталните и контролните класове, 

както и за анализиране на резултатите от експертната оценка и 

проведените анкети.   

Статистическият анализ на количествените данни от тестирането е 

направен чрез дисперсионен анализ с помощта на софтуера за обработка 

на статистически данни SPSS. Дисперсионният анализ е метод за 

разкриване на влиянието на различни фактори върху изследваното 

явление, който се основава върху оценката на общата дисперсия на 

изучаваната съвкупност без влиянието на фактора и след въздействието 

му.  

Статистическият анализ на резултатите от експеримента включва 

както сравнителен анализ между контролната и експерименталната групи 

(Between subject analysis), така и вътрешно групов анализ (Within subject 

analysis), отразяващ промените, вследствие на обучението вътре в самата 

група. Изследвани са характеристиките на разпределението на признака в 

двете сравнявани групи, като са отчетени средните стойности, 

стандартното отклонение, и стандартната грешка. За оценка на 

значимостта на разликите на дисперсиите между двете групи се изчислява 

t-критерият Стюдънт за независими извадки с помощта на теста на 

Левене.  

Целта на количествения анализ беше да се проследят и отчетат 

промените, които настъпват в математическите знания на учениците 

преди и след интегрирането на ОМП в обучението, като се сравнят с 

промените, настъпващи в контролните паралелки.  

Анализът на резултатите от експертната оценка се осъществи чрез 

коефициента на надеждност Alpha Cronbach за определяне на 

съдържателната валидност на използвания инструмент и корелационен 

анализ.  

 

Глава III: Анализ на резултатите от изследването 

3.1 Проверка на хипотезата 

Както вече бе изяснено целта на настоящото проучване е да бъде 

установено влиянието на ИКТ за подобряване усвояването на учебния 

материал от учениците, както и за повишаване ефективността на процеса 

на обучение в сравнение с традиционно използваните методи. За целта 

беше проведен експеримент, чиято цел бе намирането на връзка между 

учебните постижения на учениците и ИКТ. 

Чрез емпиричното изследване бе проверена хипотезата:  

Чрез интегрирането на ИКТ в обучението по математика в 

началното училище ще повиши ефективността на обучителния процес в 

сравнение с традиционното обучение и ще доведе до по-добри резултати 
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в обучението на учениците, т.е. съществуват статистически значими разлики в 

степента на овладяване на математическите знания на учениците в контролните 

и експерименталните паралелки. 

 На базата на направения анализ на получените данни, обработени 

на софтуера за статистическа обработка на данни SPSS, тази хипотеза беше 

потвърдена и приета за вярна. 

3.2 Анализ на резултатите от анкетната оценка 

За реализиране на експертната оценка е изготвена анкетна карта 

съдържаща 12 затворени и 1 дихотомен въпроса. Като критерии на оценяване е 

избрана петстепенна скала, а именно: 

1. Изобщо не съм съгласен – означена с числото 1 

2. Не съм съгласен – означена с числото 2 

3. Не мога да преценя съгласен – означена с числото 3 

4. Съгласен съм съгласен – означена с числото 4 

5. Напълно съм съгласен – означена с числото 5 

Данните получени при провеждането на експертните оценки са проверени 

на базата на коефициент за надеждност на α-Кромбах. В изследването взеха 

участие 40 бъдещи начални учители специалност НУПЧЕ към ФНПП. 

Полученият коефициент α=0,81 се оценява като много добър (Джонев, 2004) и 

поради тази причина бихме могли да считаме, че въз основа на получените 

експертни оценки биха могли да се направят съответните изводи.  

Получените данни са представени в следната таблица 2: 
Таблица 2 

Експерт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оценка 4,75 5,00 3,83 4,67 3,17 4,75 5,00 4,75 5,00 3,25 

 

Експерт 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Оценка 4,67 4,33 3,08 4,83 4,75 4,17 4,83 4,42 4,42 4,75 

 

Експерт 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Оценка 4,58 4,50 4,58 4,67 4,92 4,67 4,50 4,75 4,83 4,58 

 

Експерт 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Оценка 4,83 4,83 4,92 5,00 4,50 4,42 4,92 4,92 5,00 4,83 

 

Тридесет и шест от експертите са дали оценка над 4, от което може да се 

заключи, че интегрирането на ИКТ обучението по геометрия се приема много 

добре. 

По отношение на отделните критерии са получени следните резултати 

(Таблица 3): 
Таблица 3 

Критерий Средна оценка 

Чрез интегрирането на ИКТ се спомага за 

овладяване на материала свързан с 

геометрични знания? 
4,38 
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Подборът на задачите е направен добре? 4,53 

Интегрирането на ИКТ мотивира 

учениците при изучаването на 

геометричния материал в началното 

училище 

4,38 

Интегрирането на ИКТ стимулира 

активността на учениците 
4,65 

При интегрирането на ИКТ се стимулира 

въображението на учениците 
4,45 

Интегрирането на ИКТ в обучението по 

математика спомага за изясняването на 

математическите процеси 
4,70 

Включването на анимирани герои в 

обучението по математика подпомага 

емоционалното възприемане на 

съдържанието 

4,35 

Добре подбран дизайн 4,45 

Лесна и интуитивна навигация 4,78 

Интерактивност 4,78 

Добро съотношение между графичните и 

текстовите елементи 
4,75 

Анимациите (ефектите), улесняват 

възприемането на съдържанието 
4,78 

Има ли предимство на интегрирането на 

ИКТ в обучението свързано с 

геометричния материал пред 

традиционното обучение по математика? 

1,1 

 

Критериите съдържат въпроси свързани с технологични, 

съдържателни и психологически характеристики. Оценка над 4,50 са 

получили седем от критериите, както и въпрос 13, който е получил оценка 

съвсем близка до 1 (положителен отговор). Оценките на останалите пет 

въпроса са съвсем близки до 4,50.  

Най-високи оценки са поставени на: лесната и интуитивна 

навигация, интерактивността, влиянието на анимираните ефекти за 

възприемането на съдържанието (представянето на математическите 

процеси в движение). Близка до тази оценка също е дадена на 

стимулирането на активността на учениците, съотношението между 

графичните и текстовите елементи, помощта при изясняването на 

математическите процеси, както и подборът на задачите използвани в 

пакета. Най-ниска оценка е получена при въпроса свързан с 

подпомагането на емоционалното възприемане на съдържанието чрез 

включване на анимирани герои.  

На базата на получените експертни резултати бихме могли да 

заключим, че интегрирането на ИКТ удовлетворява предварително 

поставените цели. 
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3.3 Анализ на резултатите от тестовете по математика 

Сравнителен анализ на получените резултатите от входящия тест по 

математика на експерименталната и контролната групи 
За изходна точка ще бъде приета нулевата статистическа хипотеза, 

гласяща: Между резултатите на входящите нива в контролната и 

експерименталната група няма статистически значима разлика. Алтернативната 

статистическа хипотеза, предполагаща съществуването на статистически 

значима разлика се отхвърля. Критично равнище на значимост, което е прието е 

 = 0,05. Първоначално ще бъдат разгледани резултатите постигнати от 

учениците при изпълнението на входящия тест. 

В таблица са представени средните стойности за входното изследване, 

като всичко е преизчислено в проценти спрямо най-високия възможен резултат. 

От тази таблица лесно може да се забележи, че разликата в резултатите 

получени при първи, втори и четвърти клас са малки – 3 до 4%. По-голяма 

разлика се наблюдава в трети клас – близо 15% (диаграма 14). Също така би 

могло да се отбележи и ниският процент на успеваемост във втори, трети и 

четвърти клас. 

Също така би могло да се отбележат и малките разлики в данните 

получени в графата за стандартно отклонение (до 5%) между контролната и 

експерименталната група. Чрез тези данни би могло да се определи дали дадена 

група е хомогенна и доколко. Колкото е по-малко стандартното отклонение, 

толкова е по-хомогенна групата, т.е. по-близка - данните са много по-близко 

групирани до средната стойност. 
Диаграма 1 

 
За приемане или отхвърляне на хипотезата е използван t-критерият на 

Стюдънт за нeзависими извадки. За да може да бъде приложен този метод е 

необходимо дисперсиите на двете извадки да бъдат приблизително равни. Тази 

проверка се установява с помощта на тестът на Левене. При равнище на 
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значимост на този ред е по-малко от α=0,05 разликата в дисперсиите на 

признака е статистически достоверна. Ако чрез теста на Левене се 

при всички показатели дисперсиите са равни, то се счита, че дисперсиите 

дадените извадки са еднакви. 

Статистическата достоверност на прираста се проверява с t-

критерия на Стюдънт за независими извадки. 
Таблица 4 

Източник Sig (равнище на значимост) 

Клас 0,000 

Група 0,237 

 

От Таблица 4 се вижда, че има статистическо различие по класове, 

но няма по групи. Това води до приемане на нулевата статистическа 

хипотеза и отхвърляне на алтернативната статистическа хипотеза. Това 

може да бъде интерпретирано по следния начин: Няма статистически 

значима разлика между резултатите от входните нива в контролната и 

експерименталната група. Разлика се наблюдава само между самите 

групи в отделните класове и поради тази причина ще проверим дали тази 

разлика също се изменя, като направим някои статистически сравнения. 

Сравнението между входните нива по групи за отделните класове 

може по-точно да се види на диаграмата по долу: 
Диаграма 2 

 
От диаграма 2 става ясно, че единствено в първи клас 

експерименталната група има леко предимство. В останалите класове 

(втори, трети и четвърти клас) по високи резултати са постигнати в 

контролната група. От последното сравнение (Тотал) се вижда, че 

разликата е съвсем незначителна. Средният процент на изпълнението на 

задачите е 64,34%. 

По отношение на крайния резултат от входящия тест, параметрите 

на математическите нива са представени в таблицата по-долу: 
Таблица 5 
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 Контролна група Експериментална група 

Брой 78 83 

Средно аритметично в % 67,20 61,65 

Стандартно отклонение 26,74 28,24 

От резултатите представени в Таблица 5 би могло да се заключи, че 

между резултатите получени от входните тестове на контролната и 

експерименталната група няма статистически значима разлика. 

Сравнителен анализ на получените резултати от изходящия тест по 

математика на експерименталната и контролната групи 

В този случай ще приемем алтернативната статистическа хипотеза, а 

именно: Между резултатите на изходящите нива в контролната и 

експерименталната група има статистически значима разлика. По този начин 

ние отхвърляме нулевата статистическа хипотеза (Няма статистически значима 

разлика).  

Първоначално ще бъдат разгледани резултатите постигнати от учениците 

при изпълнението на изходния тест. Приетото критично равнище на значимост 

е α=0,05. 

От представената в дисертационното изследване таблица лесно може да 

се забележи, че разликата в резултатите получени в първи, втори, трети и 

четвърти клас са между 9% и 20% в полза на експерименталната група. Най-

голяма е разликата в четвърти клас (19,05%), а най-малка в първи клас (7,02%). 

Това би могло още по-ясно да се види на следната диаграма: 
Диаграма 3 

 
Тук отново е използван t-критерият на Стюдънт за приемане или отхвърляне на 

статистическата хипотеза. 

Таблица 6 
Източник Sig (равнище на значимост) 

Клас 0,232 

Група 0,000 

От Таблица 6 се вижда, че има статистическо различие по групи, но няма 

такова по класове. Това води до приемане на алтернативната статистическа 
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хипотеза и отхвърляне на нулевата статистическа хипотеза. Това може да 

бъде интерпретирано по следния начин: Има статистически значима 

разлика между резултатите от изходните нива в контролната и 

експерименталната група.  

На диаграмата по-долу е визуализирано сравнение на резултатите 

от теста за изходящо ниво на двете групи – контролна и експериментална. 
Диаграма 4 

 
   

Изследване на промените между входното и изходното изследване 

Таблица 7 

 
Брой Корелация 

Равнище на 

значимост 

Заедно входно & изходно 161 0,197 0,012 

От Таблица 7 би могло да се види, че равнището на значимост за 

четирите класа, както и в крайния средноаритметичен резултат е по-

малко от приетото критично равнище на значимост – α=0,05, което води 

до отхвърляне на нулевата статистическа хипотеза и приемане на 

алтернативната.   

Коефициентът на корелация (0,197) е в рамките (-1;1), което 

означава, че такава съществува. Тъй като коефициентът на корелация е 

по-голям от 0, то за получените резултати можем да обобщи, че няма 

пресичане на кривите линии, т.е. няма понижаване на резултатите на 

едната група за сметка на увеличаване на другата и обратно. 

В следващата таблица е представена промяната между входното и 

изходното изследване за средните стойности, стандартното отклонение и 

стандартната грешка. 
Таблица 8 

 

Средни 

стойности 
Брой 

Стандартно 

отклонение 

Стандартна 

грешка 

Заедно 
входно 64,33747309 161 27,578977423 2,173527910 

изходно 78,76860883 161 16,748730847 1,319984907 
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В Таблица 8 се вижда значително по-голямата средна стойност на 

изпълнение на задачите при изходния тест в сравнение с входния тест. Също 

така стандартното отклонение е много по-малко при изходното, което може да 

бъде интерпретирано, че данните са групирани много по-близко до една и съща 

стойност. Стандартната грешка също е значително по-малка при изходното 

ниво, което означава, че статистическото средно на извадка е по-малко от 

генералното средно. 

В следващата таблица (Таблица 9)  равнището на значимост в последната 

колона показва, че има статистическа разлика между входа и изхода. Това води 

до приемане на алтернативната хипотеза и отхвърляне на нулевата, която гласи, 

че между резултатите на входящите нива в контролната и експерименталната 

група няма статистически значима разлика. 
Таблица 9 

 Вариационен анализ 

t df 

Равнище 

на 

значимост 
 

Среднa 

стойност 

Стандартно 

отклонение 

Стандартна 

грешка 

95% Доверителен 

интервал на 

разликата 

Долен Горен 

входно - 

изходно 

 

-14,43 29,32 2,31 -18,99 -9,87 -6,25 160 0,00 

Вход и изход – вътрешно групово сравнение 

Сега ще разгледаме съпоставката между входното и изходното ниво в 

двете групи. Както в контролната, така и в експерименталната група, за да се 

проследи в каква насока се променят математическите знания на учениците от 

контролната и експерименталната група, както и да се установи влиянието на 

ИКТ върху тях, е разгледано съответствието между показателите на входящото 

и изходящото ниво. Целта е да се открият конкретни разлики в начало и края на 

проведения експеримент. Разгледани са средните проценти на изпълнение на 

задачата, заедно със статистическите параметри – средна стойност, стандартно 

отклонение, стандартна грешка, корелация, значимост. 

Контролна група  

 Анализът на резултатите в контролната група отразява промените в 

изпълнението на задачите според фактора „вярно решена задача“ в началото и в 

края на изследването. Тук ще приемем алтернативната статистическа хипотеза, 

а именно: Между резултатите на входящото и изходящото тестиране в 

контролната група има статистически значима разлика. Отхвърля се нулевата 

статистическа хипотеза, която предполага липсата на статистически значима 

разлика. 
Таблица 10 

Контролна 

група 

Изпълнение на задачите в 

% 
Брой ученици 

Стандартно 

отклонение 

Стандартна 

грешка 
Корелация 

Вход 

 

Изход 

67,20 78 26,74 3,03 
0,387 

73,08 78 17,53 1,98 
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От данните представени в Таблица 10, би могло да се заключи, че е 

налице промяна в резултатите от входното и изходното тестиране, като то 

расте от 67,20% до 73,08. Коефициентът на корелация е в допустимите 

граници (-1;1). Тъй като ние сме получили стойност 0,387, според 

тълкуването на коефициента това е умерена корелация (0,3<k<0,5). 

Поради факта, че знакът е положителен, ние имаме права зависимост (при 

нарастване на едното, нараства и другото). 

В таблица 11 е представен вариационен анализ на променливите: 
Таблица 11 

 Вариационен анализ 

t df 

Равнище 

на 

значимост 
Контролна 

група 

Средна 

стойност 

Стандартно 

отклонение 

Стандартна 

грешка 

95% Доверителен 

интервал на 

разликата 

Долен Горен 

вход - 

изход -5,88 
25,69 2,91 -11,67 -0,08 -2,02 77,00 0,005 

Според равнището на значимост в последната колона (Таблица 11) - 

(0,005) има статистическа значимост между входното и изходното ниво 

на контролната група. Поради факта, че има статистически значима 

разлика между резултатите от входното и изходното тестиране ние 

приемаме за вярна алтернативната статистическа хипотеза и отхвърляме 

нулевата. 

Експериментална група 

Анализът на резултатите в експерименталната група отразява 

промените в изпълнението на задачите според фактора „вярно решена 

задача“ в началото и в края на изследването. Тук ще приемем 

алтернативната статистическа хипотеза, а именно: Между резултатите на 

входящото и изходящото тестуване в контролната група има 

статистически значима разлика. Отхвърля се нулевата статистическа 

хипотеза, която предполага липсата на статистически значима разлика. 
Таблица 12 

Експериментална 

група 

Изпълнение на 

задачите в % 

Брой 

ученици 

Стандартно 

отклонение 

Стандартна 

грешка 
Корелация 

Вход 

 

Изход 

61,65 83 28,24 3,10 
0,093 

84,12 83 14,11 1,55 

Налице е промяна в резултатите от входното и изходното тестиране, 

като тя расте значително от 61,65% до 84,12% (Таблица 12). Тук също 

коефициентът на корелация е в граници, както в предишния случай при 

контролната група. Разликата тук е, че този коефициент е значително по 

близък до 0, което означава, че корелацията е по-слаба (0<k<0,3). Тъй 

като тук отново знакът е положителен – отново имаме права зависимост. 

В следващата таблица е представен вариационен анализ на променливите: 
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Таблица 13 
 Вариационен анализ 

t df 

Равни

ще на 

значим

ост 

Експерименталн

а група 

Средна 

стойнос

т 

Стандар

тно 

отклоне

ние 

Стандарт

на грешка 

95% Доверителен 

интервал на 

разликата 

Долен Горен 

вход - 

изход 
-22,47 

30,37 3,33 -29,10 -15,84 

-

6,7

4 

82,00 0,00 

Според равнището на значимост в последната колона (0,00) – има 

статистическа значимост между входното и изходното ниво на контролната 

група (Таблица 13). Поради факта, че има статистически значима разлика 

между резултатите от входното и изходното тестиране ние приемаме за вярна 

алтернативната статистическа хипотеза и отхвърляме нулевата. 

Изследване на промяната поотделно по класове 

В следващата таблица са представени резултатите от проведеното 

изследване, но поотделно за всеки клас.  
Таблица 14 

клас 
Средна 

стойност 
Брой 

Стандартно 

отклонение 

Стандартна 

грешка на 

средното 

първи Pair 1 
входно 83,333 38 21,575 3,500 

изходно 74,561 38 14,875 2,413 

втори Pair 1 
входно 64,394 44 26,313 3,967 

изходно 80,051 44 15,452 2,329 

трети Pair 1 
входно 56,589 43 30,459 4,645 

изходно 78,682 43 19,099 2,913 

четвърти Pair 1 
входно 53,472 36 20,833 3,472 

изходно 81,746 36 16,941 2,824 

Лесно можем да забележим, че средната стойност получена от 

резултатите на входния тест на контролната и експерименталната група в първи 

клас е по-висока от средния резултат получен от изходния тест (Таблица 14). За 

останалите класове (втори, трети и четвърти) е обратното, а именно резултатите 

от изходния тест са по-високи от резултатите от входния. Това от своя страна 

показва едно вътре-групово повишаване на резултатите от обучението. Също 

така би могло да се отбележи, стандартната грешка и стандартното отклонение 

при изходното ниво са значително по-малки отколкото при входното. 

От данните представени в следващата таблица се вижда, че коефициентът 

на корелация е в допустими граници, което от своя страна показва връзката 

между всеки един от класовете. Тази връзка е по-голяма във втори и трети клас, 

а най-малка в първи. Знаците пред всички получени стойности са положителни, 

т.е. имаме права зависимост.  

Направен е и вариационен анализ, който недвусмислено показва, че и 

четирите класа съществува статистически значима промяна в резултатите от 
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входния спрямо изходния тест. Тази статистически значима разлика 

произтича от факта, че равнището на значимост е по-малко от 0,05 и за 

четирите класа.  

3.4 Дисперсионен анализ 

Дисперсионният анализ е статистически метод, чрез който се 

хипотези за равенство между повече от две средни. На базата на тази 

проверка би могло да се оцени доколко влиянието на даден фактор-

причина или на група фактори-причини е статистически значимо или не. 

Дисперсионният анализ се отнася към методите за изследване на връзки и 

зависимости. Този метод е най-подходящ за използване, когато 

значенията на признака-фактор имат числов израз. 

Чрез дисперсионния анализ може да се установи дали между 

изследваните явления (признаци) съществува зависимост. 

За да бъде приложен дисперсионният анализ, е необходимо да се 

направи анализ с цел да се установи кои признаци са взаимно свързани, 

кои са фактори и кои са резултати, разпределението на единиците в 

генералната съвкупност по резултативния признак, от който са излъчени 

извадките, трябва да е нормално или близко до нормалното, извадките, 

излъчени от генералната съвкупност трябва да имат равни (еднакви) 

дисперсии, данните, които се използват да са излъчени от независими 

случайни извадки. 

Дисперисионният анализ включва в себе си Between subject (между 

отделните обекти) и Within subject (вътрегрупов) анализите. 

В таблица са представени средните проценти на изпълнение в двете 

групи на входа и на изхода, като ясно се вижда разликата между 

експерименталната и контролната групи, която е в полза на 

експерименталната 

След което е направен Тест на Within subject ефект, резултатите от 

който са изложени в следната таблица. От получените равнищата на 

значимост може да се направи извод, че съществува Within subject ефект, 

т.е. че има значима промяна в резултатите на двете групи според фактора 

„етап“. Под фактор „етап“ се разбира входно и изходно ниво. 

Статистически значимото взаимодействие между етапа и класа е 

свързано с резултата, получен по-горе, че на входното изследване има 

статистически значими различия по класове, а на изходното - няма. 

Статистически значимо взаимодействие между етапа и групата е 

свързано отново с резултата, който получихме по-рано, че на входното 

изследване няма статистически значимо различие между двете групи, а на 

изходното - има. 

Частният коефициент на определеност (в последната колона) 

показва, че 5,8% от различията в изпълнението на задачите от теста се 

дължат на двата различни момента от времето на педагогическия 

експеримент (в началото и в края му). 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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Разбира се трябва да се обърне и внимание на последната колона 

(Частният коефициент на определеност), който показва, че 24,6%  от разликите 

в изпълнението на задачите от теста се дължат на двата различни момента от 

времето на педагогическия експеримент. 

На базата на получените резултати се приема алтернативната 

статистическа хипотеза, а именно, че: между средните резултати от тестовете за 

входящо и изходящо ниво в двете групи има статистически значима разлика. 

Това автоматично води до отхвърляне на нулевата хипотеза. 

Също така е направен тест на Between subject ефект. Равнището на 

значимост  за показва, че съществува Between subject ефект между класовете, 

но няма между групите, т.е. има статистически значимо различие по клас, но 

няма такова по група. Това означава, че има разлика в изпълнението на 

задачите по класове, но няма такава разлика при изпълнението им по групи в 

отделните класове.  

Частичният коефициент на определеност показва, че 6,8% от различията 

се дължат на разликите в отделните класове, 0,9% са от разликите в двете 

групи. 

На базата на дотук направените статистически обработки можем да 

изведем в графичен вид зависимостите получени за всеки клас по отделно на 

базата на резултатите от входно и изходното ниво за контролната и 

експерименталната група. 

Етапите са: 

Входно ниво - 1 

Изходно ниво - 2 

Първи клас 

Диаграма 5 

 
Ясно се вижда, че резултатите получени за експерименталната група в 

края на периода са намалели с 6,1% спрямо началото, а получените резултати за 
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контролната група са намалели с 11,4% в края на експеримента спрямо 

началото. Като цяло успеваемостта е намаляла в сравнение с изходното 

положение. От тук бихме могли да направи извод, че интегрирането на 

обучението по-геометрия в първи клас дава предимство спрямо 

традиционното обучение.  

 

 

Втори клас 

Диаграма 6 

 
От диаграмата може да се види, че изменението на резултатите 

получени за експерименталната група в края на периода са е увеличила с 

22,2% спрямо началото, а получените резултати за контролната група са 

увеличили с 9,1% в края на експеримента спрямо началото. Можем да 

отчетем положителен резултат. От тук бихме могли да заключим, че 

интегрирането на ИКТ в обучението свързано с изучаване на геометрия 

материал във втори клас има предимство пред традиционните методи на 

обучение. 

Трети клас 

Диаграма 7 
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Както и във втори клас тук отново имаме изменение в полза на 

експерименталната група, а именно в края на периода са е увеличила с 23,3% 

спрямо началото, а получените резултати за контролната група са увеличили с 

7,9% в края на експеримента спрямо началото. Тук отново бихме могли да 

отчетем положителен резултат, който е по-добър от втори клас. От тук бихме 

могли да заключим, че интегрирането на ИКТ в обучението свързано с 

изучаване на геометричния материал в трети клас има предимство пред 

традиционните методи на обучение. 

Четвърти клас 

Диаграма 8 

 
В четвърти клас изменението на резултатите получени за 

експерименталната група в края на периода са е увеличила с 38,5% спрямо 

началото, а получените резултати за контролната група са се увеличили с 18% в 
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края на експеримента спрямо началото. Тези данни ни дават още по-

добър резултат, т.е. интегрирането на ИКТ в обучението свързано с 

изучаване на геометричен материал в четвърти клас има още по-голямо 

предимство пред традиционното в сравнение с дотук разгледаните 

класове. 

Като заключение бихме могли да обобщим, че на базата на 

получените данни от проведения педагогически експеримент учениците 

от експерименталната група са подобрили значително своите показатели 

спрямо учениците от контролната група. Позитивната тенденция от 

интегрирането на ИКТ в обучението свързано с изучаване на 

геометричното съдържание нараства с нарастването на класовете, като 

най-малко това се вижда в първи клас, а най-много в четвърти клас. 
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Заключение 

Настоящето изследване имаше за основна цел да анализира влиянието, 

което оказва интегрирането на ИКТ (чрез използване на обучаващи 

мултимедийни презентации) за усъвършенстване на обучението по математика 

на ученици от началното училище. Авторските ОМП, създадени с помощта на 

стандартно офис-приложение, съдържат 24 урока на тема „Геометрично 

съдържание“, като представят мултимедийно и в движение математическите 

операции. Уроците, включващи авторски задачи и упражнения са създадени 

така, че да могат да се използват в часовете по математика паралелно с който и 

да е от действащите 12 вариантни учебника, като електронно помагало, както и 

за самостоятелна подготовка на учениците. Създаденият авторски цикъл от 

ОМП на тема „Геометрично съдържание“ беше апробиран в практиката, като 

емпиричното изследване потвърди до голяма степен хипотезата, че 

интегрирането на ИКТ в обучението по математика на учениците от началното 

училище води до по-добро усвояване на математическите знания и умения, 

както и до по-висока ефективност на обучителния процес в сравнение с 

традиционното обучение. Учениците, обучавани с помощта на създадения от 

автора продукт показват по-високи резултати в обучението си отколкото тези 

обучавани по традиционните методи. 

Дисертационното изследване дава отговор на поставения изследователски 

въпрос, като очертава някои параметри и дава насоки за интегрирането на 

обучаваща мултимедия в математическото обучение. Проведеното емпирично 

изследване представя дидактическите възможности при интегриране на ИКТ в 

обучението, като дава основание да се приеме, че се създават условия за по-

висока ефективност на обучителния процес и по-добро усвояване на 

математическите знания. Представените в дисертацията резултати от 

теоретичното и емпиричното изследване заявяват категорично, че 

интегрирането на обучаваща мултимедия в обучението оказва позитивно 

влияние по отношение на усвояването на учебното съдържание от учениците.  

Анализът на получените резултати от теоретичното и емпиричното 

изследване дават основание да се формулират следните изводи: 

Изводи произтичащи от теоретичния анализ 

От теоретичния анализ на проучените литературни източници в първа 

глава, отнасящи се към проблемите на математическото обучение и 

педагогическите възможности на мултимедията, могат да се направят следните 

изводи: 

1. Методите, използвани в обучението по математика от древността до наши 

дни са се променяли в зависимост от потребностите на обществото, както и от 

актуалните теории за учене. В XXI век, векът на информационните технологии, 

следва да насочим усилията си към осъществяване на мултимедийно обучение 

по математика, като по този начин бихме могли да отговорим на потребностите 

за възприемане на информация от съвременните ученици; 
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2. За да се повиши ефективността и да се усъвършенства процесът на 

обучение, мултимедийното обучение осъществено чрез интегриране на ИКТ и в 

частност на обучаваща мултимедия, следва да бъде съобразено с изискванията 

и условията за педагогически дизайн; 

3. Обучаващите мултимедийни презентации (ОМП) се явяват образователна 

софтуерна среда, която е ефективно приложима в обучението по математика 

свързано с геометричния материал, като същевременно е достъпна и притежава 

предимствата на свободния софтуер;  

4. Абстрактният характер на математическата наука и спецификите на 

математическото обучение водят до потребност от богато онагледяване и 

представяне на математическите знания в движение. Предвид преобладаващото 

конкретно-образно мислене на учениците от началното училище, 

интегрирането на ИКТ би могло да послужи за преодоляването на този 

проблем, като спомогне за по-доброто разбиране на математическите операции; 

5. Интегрирането на ИКТ в обучението по математика свързано с 

геометричния материал създава предпоставки за по-добро разбиране на 

математическите знания, като подпомага визуализацията и отговаря в най-

висока степен на начина на възприемане на информация от човешкия мозък;  

 

Изводи произтичащи от експеримента: 

1. Усвояването геометричното съдържание от учениците е от изключителна 

важност за полагането на основите на математическото мислене и необходимо 

условие за успешното обучение по математика в следващите класове, а 

използването на ИКТ подпомага значително този процес. Това много ясно 

проличава от сравнителните резултати на контролната и експерименталната 

група от двата разработени теста за проверка на знания (входно и изходно 

ниво), чрез които беше установена, статистически значимата разлика между 

постиженията на двете групи. Учениците от експерименталната група показаха 

по-високи резултати в сравнение с тези от контролната група. Тази по-добра 

успеваемост нараства с всеки следващ клас, т.е. с нарастване сложността на 

материала. 

2. Oценката на авторския цикъл ОМП на тема „Геометрично съдържание“, 

получена от бъдещите начални учители е много висока, като от анализа на 

резултатите може да се заключи, че ОМП са изцяло приложими в 

математическото обучение свързано с геометричното съдържание и чрез 

използването им може да се постигнат заложените предварително цели. 

Проучването на нагласите и готовността на бъдещите учители за работа с ОМП 

показа, че те откриват множество предимства в използването на този тип 

продукти както по отношение на подобряване на обучението на учениците, така 

и за подпомагане на работата на учителя;  
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Приноси на дисертационния труд за педагогическата практика 

1. Направен е контент анализ на множество теоретични постановки, 

свързани със спецификите на обучението по математика свързано с 

геометричния материал, спецификата на мултимедийното учене и 

възможностите за интегриране на ИКТ, като са представени възможностите за 

усъвършенстване на обучението по математика. 

2. Изследвани и представени са характеристиките на обучаващата 

мултимедия, както и са анализирани педагогическите възможности за 

интегрирането ѝ в обучението по математика свързано с геометричния 

материал  на учениците от началното училище. 

3. Създаден и апробиран е авторски цикъл експериментални мултимедийни 

уроци (чрез интегриране на ИКТ) на тема „Геометрично съдържание“. Цикълът 

отговар на изискванията за педагогически и мултимедиен дизайн и е съобразен 

с възрастовите особености на учениците в обучението по математика. 

Мултимедийните уроци са съвместими с всички действащи учебници. 

Авторският мултимедиен продукт повишава ефективността на обучението, като 

чрез представянето на знанията в движение, спомага за разбирането на 

същността от учениците, което е неизменна предпоставка за ефективност на 

учебния процес. 

4. Реализирано е експериментално изследване на основата на интегрирането 

на ИКТ (чрез използване на ОМП) в обучението по математика свързано с 

геометричния материал. Анализът на получените резултатите от това 

изследване доказва положителното влияние от интегрирането на ИКТ върху 

учебните постижения на изследваните ученици. 

5. Разработен и апробиран е диагностичен инструментариум за оценяване на 

математическите знания на учениците, за наблюдение на провежданите чрез 

интегриране на ИКТ уроци, както и анкета за оценка на мултимедийните уроци. 
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