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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на разширено заседание на 

катедра "Информационни технологии" към Факултета по математика и информатика на 

Софийски университет "Св. Климент Охридски", състояло се на 8.07.2015 г.  

Авторът е асистент и докторант в свободна форма на обучение във Факултета по 

математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

Дисертационният труд е изложен на 158 страници, в които се съдържат 42 фигури, 8 

таблици, 10 страници литература, включващи 97 заглавия. Има 1 приложение, представено в 23 

страници. Списъкът от публикации на автора по същността на дисертацията включва 9 заглавия. 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на открито заседание  

на ………………………………….. г. от ………………………………………….. часа в ………………………………………………... 

Материалите по защитата са на разположение в ………………………………………………………….. на ФМИ 

към СУ (София, бул. Джеймс Баучър №5).  
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Обща характеристика на дисертационния труд 

Актуалност на проблема и мотивация 

В днешното динамично развиващо се общество, минаващо под знака на високите 

технологии и Интернет, компютърните технологии и образованието са неразривно свързани, те 

се променят и развиват, като взаимно се допълват. Но обучение с компютри само по себе си е 

немислимо без наличието на свързващото звено – образователният софтуер. Множеството 

възможности, които предоставят компютрите по отношение на обучението, както и 

съвременните тенденции на развитие, затвърждават ролята и мястото им в образованието. 

Едновременно с това пред съвременното общество все по-ясно започват да изпъкват 

проблемите на една доскоро изолирана група от него а именно тази на хората със специални 

нужди. Предприемат се редица действия за тяхната интеграция във всички сфери на 

обществения живот. Част от тези действия са насочени към децата със специални нужди 

(потребности) и са свързани до голяма степен с тяхната  интеграция в общата образователна 

среда. Този процес на включване предполага наличието на няколко важни компонента: 

достъпна училищна среда, преподаватели, подготвени да работят с тях, специални учебни 

програми, съобразени със специфичните образователни потребности на децата, както и 

подходящи образователни материали. Това очертава една нова група деца, които се включват 

в общата образователна среда – децата със специални образователни потребности (СОП) [стр. 

9].  

Паралелно с този процес, следвайки световните тенденции в нашата страната, все по-

голямо значение придобива въпросът за изграждането на информационно общество (ИО), 

свързано с внедряването и използването на новите информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ). Един от стратегически важните въпроси за изграждането на ИО е “осигуряване 

за всички граждани на равноправен достъп до съвременни, ефективни и качествени 

телекомуникационни и информационни услуги, както и равни възможности за придобиване 

на умения за използването им”1. Възможностите, които компютрите предлагат по отношение 

на придобиване на знания, овладяване на умения, професионална реализация и нови начини на 

общуване без ограничения по отношение местонахождение, пол, възраст и физически 

способности, отварят нова врата към развитието и интеграцията на хората със специални нужди. 

Това предполага, че те като част от нашето общество участват равноправно във всички процеси, 

протичащи в него. Техните проблеми имат нужда от подходящи съвременни решения. 

Включването им в ИО предполага наличието на определени умения за работа с компютър. А 

това означава осигуряване на подходящо компютърно обучение, съобразено с индивидуалните 

нужди на тези хора, разработване на специализиран софтуер и осигуряването на необходимите 

технически средства, включително помощни технологии за осъществяването на това 

                                                
1 Стратегия за развитие на информационното общество в Република България // Министерски Съвет на Република България – 

Координационен съвет по проблемите на информационното общество, 7 октомври 1999 г., Достъпно на: 
<http://europe.bg/upload/docs/Strategy_Informationsociety.pdf>, (2 юни 2015) 
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обучение. То трябва да стартира още в детска възраст, за да се осигури по-добра основа за 

бъдещото развитие и реализация на децата със СОП в обществото. Осъществяването на такова 

обучение дава възможност в последствие компютърът да се превърне в помощно средство за 

обучение. При  наличието на подходящ софтуер той може да се използва за подпомагане на 

обучението по различни образователни дисциплини, застъпени в училищната подготовка, както 

и за интелектуалното израстване на децата и развитието на определени практически умения. 

Бързите промени в обществото и процесите в него налагат адекватно адаптиране към тях. 

Това изисква развитието на способностите за използване на новите технологии да започва още 

в детска възраст, което важи с по-голяма сила за децата със СОП. Ето защо в основата на 

настоящата работа стои създаването на специализиран образователен софтуер, чрез който да се 

проведе подходящо компютърно обучение на деца със СОП. 

Обект и предмет на изследването 

Понятието деца със СОП обхваща голяма група от деца с разнообразни по тип увреждания 

и нужди. В рамките на подобно изследване не е възможно да се обхванат всички деца, включени 

в това широко обхватно понятие. Ето защо  настоящата дисертация е базирана на 

практическата работа и изследванията, проведени с няколко групи деца, страдащи от 

детска церебрална парализа. Тази група деца се явява обектът на настоящото изследване. 

То е проведено в продължение на няколко години (в периода 1999 г. – 2004 г.) в Дневния център 

за деца с церебрална парализа към „Центъра за лечение и рехабилитация на деца с церебрална 

парализа“,  Красна поляна, гр. София, който понастоящем е преименуван на Специализирана 

болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална 

парализа – “Света София” ЕООД2. 

Изследователски проблем 

Изследователския проблем, визиран в настоящата работа, свързан с необходимостта от 

осъществяване на компютърно обучение на деца със СОП, която поражда нужда от подходящ 

специализиран образователен софтуер за компютърно обучение, отговарящ на определени 

критерии и съобразен със специфичните нужди на тази група деца, както и от очертаване на 

основни педагогически подходи за осъществяване на това обучение. 

Цели на дисертационния труд 

Във връзка с изследователския проблем в настоящият труд се поставят следните цели: 

1. Да се проектира и разработи примерна специализирана софтуерна среда, отговаряща 

на определени, предварително зададени критерии, подходяща за компютърно 

обучение на деца с церебрална парализа. 

2. Да се създаде и опише модел за проектиране и разработка на образователен софтуер за 

деца със специални нужди. 

                                                
2 За краткост по нататък в настоящата работа, тя ще се означава само като специализирана болница „Света София“ 
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3. Да се реализира компютърно обучение, базирано на тази среда, като се определят 

основни педагогически подходи при компютърно обучение на деца с церебрална 

парализа. 

Задачи на дисертационния труд 

Във връзка с тези цели се поставят следните конкретни задачи: 

1. Да се изследва съвременното състояние в областта на разглеждания проблем – 

световните тенденции при компютърното обучение на деца със специални нужди, като 

се проучи как се регламентира законово в световен мащаб. 

2. Да се идентифицират и анализират основни проблеми на децата с церебрална парализа 

и начина, по който те влиаят на тяхната работа с компютърната система. 

3. Да се разгледат различните типове помощни технологии и възможността за тяхното 

прилагане при компютърно обучение на деца с церебрална парализа. 

4. Да се опишат основни критерии, на които трябва да отговарят софтуерните продукти за 

компютърно обучение на деца със специални нужди. 

5. Да се проектира и разработи специализирана софтуерна среда за деца с церебрална 

парализа, отговаряща на тези критерии. 

6. Да се създаде модел за проектиране и разработка на образователен софтуер за деца със 

специални нужди, който описва софтуерния процес при създаването на такъв тип 

софтуер. 

7. Да се осъществи компютърно обучение на деца с церебрална парализа, базирано на вече 

разработената софтуерна среда, като се очертаят основни педагогически подходи и 

етапи при това обучение. 

Структура и съдържание на дисертационния труд 

Дисертационният труд е с общ обем 182 страници. Състои се от въведение, изложение в 6 

глави, заключение, списък с цитираната литература и 1 приложение. Дисертационният труд е 

описан на 158 страници, в които се съдържат 42 фигури, 8 таблици, 10 страници литература, 

включващи 97 заглавия. Има 1 приложение, представено в 23 страници. Списъкът от публикации 

на автора по същността на дисертацията включва 9 заглавия. 

Глава 1. Политики за използване на ИКТ и достъп до образование на деца 
със специални нужди 

Тази глава разглежда международните и българските законодателни норми 

регламентиращи достъпът до ИКТ и образование на хората с увреждания. Представени са 

международни конвенции в тази област, както и основните нормативни актове в България, 

уреждащи правото на децата със специални нужди на обучение и прилагане на ИКТ в този 

процес. 

По отношение на международната политика относно ИКТ и хората с увреждания основна 
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роля играе Конвенцията за правата на хората с увреждания от 2006 г. Ключово значение има чл. 

9 от Конвенцията, който засяга насърчаването на “достъпа на хора с увреждания до нови 

информационни и комуникационни технологии и системи, включително Интернет” както и 

“насърчаване на проектирането, разработването, производството и разпространението на 

достъпни информационни и комуникационни технологии и системи”3. 

Световната политика намират своето отражение в законодателството на отделните страни 

по света включително и България. Основен израз, по отношение използване на ИКТ в обучението 

на деца със СОП, тя намира в Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици 

със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. Тя регламентира 

осигуряването на подкрепяща среда при обучението на децата със СОП, която включва: 

специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали, учебни помагала, 

специализиран софтуер и други4. 

Важна роля играе приетата през 2005 г. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в 

българските училища. Част от нейните специфични цели са свързани с осигуряване на ИКТ 

обучение на децата със СОП и създаване и адаптиране на образователен софтуер за нуждите на 

образователната система. Една от основните мерки, предвидени в тази стратегия включва 

“разработване на норми за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в 

обучението на деца със СОП”5. 

Друг важен политически документ е Стратегията за осигуряване на равни възможности 

на хората с увреждания 2008 - 2015 г. Тя засяга въпроса за достъп до образование на децата със 

СОП, който все още е ограничен поради редица причини, свързани както с недостъпната 

жизнена и архитектурна среда, така и с “липсата на методика за обучението им, подходящи 

учебници, подготвени педагози и индивидуални учебни планове”6.  

Този преглед доказва, визираната в изследователския проблем, нужда от специализиран 

образователен софтуер за деца със СОП и специфични педагогически подходи за прилагането 

му в тяхното обучението.  

Глава 2. Деца със специални нужди. Детска церебрална парализа 

В тази част се разглежда понятието деца със специални нужди. По-подробно е описано 

заболяването детска церебрална парализа, тъй като деца, страдащи от това заболяване са обект 

на настоящето изследване. Целта е да се разбере същността на заболяването и проблемите, 

произтичащи от него. Доброто познаване на целевата група, нейните проблеми и потребности, 

е съществено при проектирането на софтуер, съобразен с нуждите на съответната група. 

                                                
3 Convention on the Rights of Persons with Disabilities // United Nations, 2006. Available from:  

<http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml>, (17 June 2015) 
4 Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хро-

нични заболявания // Министерството на образованието и науката. Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2009г. Достъпно на: 
<http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135617694>, (2 юни 2015) 

5 Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища // Министерство на образованието и науката, 2005. Дос-
тъпно на: <http://helpdesk.mon.bg/files/strategia_ikt.pdf> (2 юни 2015) 

6 Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2015 г. // Министерство на труда и социалната 
политика, Министерски съвет, Протокол № 48.1 от 20.12.2007 г. Достъпно на: 
<http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=445>, (2 юни 2015) 
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Според Конвенцията за правата на хората с увреждания (2006) хора с увреждания са “лица 

с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при 

взаимодействие с различни бариери, би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и 

ефективно участие в обществото, равноправно с всички останали.” [3]. 

В на Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални 

образователни потребности и/или с хронични заболявания децата със СОП се определят като 

„деца и ученици с: 

1. различни видове увреждания – сензорни, физически, умствени (умствена 

изостаналост), множество увреждания;  

2. езиково-говорни нарушения; 

3. обучителни трудности.“ [4] 

В настоящата работа под термина деца със СОП най-общо ще се разбира деца, които поради 

физически или/и умствени нарушения, не са в състояние да покрият изискванията на 

националната учебна програма, без да получат допълнителна, специална помощ. При тях се 

наблюдава “несъответствие между очакваните за възрастта и социално-културната среда 

достижения и реално демонстрираните”7. Те условно могат да бъдат разделени на няколко 

основни групи: деца с умствени нарушения, със слухови, зрителни, езикови или физически 

нарушения, комуникативни проблеми, деца с множествени увреждания и деца със специфични 

обучителни трудности (СОТ). 

Детска церебрална парализа 

Церебралната парализа е увреждане на развиващия се мозък на новороденото, появяващо 

се обикновено преди, малко след, или по време на раждането. То засяга в различна степен 

различни сфери от дейността на мозъка – координацията на движенията и позата на тялото, 

фината моторика, говора, интелекта, перцепцията. Понякога се комбинира с епилепсия, слепота, 

глухота и други отклонения. Това заболяване има два оптимистични аспекта – по правило то е 

завършено, стабилизирано и непрогресиращо увреждане, а получените двигателни, говорни, 

интелектуални и други увреждания подлежат на коригиране, а понякога дори на пълно 

възстановяване8. 

В тази глава подробно са описани проблемите от различен характер (физически, 

интелектуални, езиково-говорни, поведенчески и др.), които причинява това заболяване. 

Тяхното познаване е изключително важно, тъй като от една страна могат да породят специфични 

обучителни проблеми, а от друга трябва да бъдат отразени при дефиниране на изискванията 

към софтуера. 

Забележка: Децата с церебрална парализа са обект на това изследване. Ето защо по-

нататък в тази работа условно под деца със специални нужди (деца със СОП) ще се разбира деца, 

страдащи от детска церебрална парализа. 

                                                
7 Матанова В. Дислексия // ИК Софи-Р, София, 2001 г. ISBN 954-9615-39-1 
8 Чавдаров, И. Център за лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа – София: структура, организация и модели на 

обслужване // Юбилеен семинар „Децата с церебрална парализа – тяхната усмивка е нашата мисия”, София, 1999, с. 57-72. 
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Глава 3. Компютрите в обучението на деца с церебрална парализа 

В тази глава са описани основните проблеми, които децата с церебрална парализа срещат 

по време на процеса на компютърно обучение при работата със средствата за въвеждане на 

данни и контрол на компютърната система. Тези проблеми играят съществена роля при 

формулиране на целите на образователния софтуер, представен в настоящата работа. 

За да може да се използва като средство за обучение, потребителят трябва да има основни 

познания за компютърната система и да може свободно да работи с нея. Основните умения, 

които са необходими са свързани с възможността за използване на клавиатурата и мишката9. 

Поради нарушената фина моторика и частични или пълни парези на ръцете при децата с 

церебрална парализа, овладяването на умения за работа с мишка и клавиатура създават 

множество трудности. Това налага тяхното обучение да се раздели на няколко етапа, при които 

постепенно да се овладяват отделни елементарни физически умения за работа с тях.  

Работа с мишката 

Характера на заболяването, както и техническите характеристики, и начина на работа с 

мишката водят до някои сериозни трудности при овладяване на уменията за работата с нея. 

Може да се разграничат следните дейности, при които възникват проблеми: 

• мобилност – характерните, за голяма част от децата с церебрална парализа, парези на 

ръцете и/или увредена фина моторика, водят до нестабилност и хаотичност на 

извършваните движения. Ето защо елементарното на пръв поглед свободно движение на 

мишката  и позициониране на показалеца върху обект от екрана изисква целенасочени 

усилия и продължителна практика при тези деца; 

• неправилен захват на мишката – голяма част от децата си служат само с една от ръцете, 

често само с част от пръстите, което води до неправилен захват на мишката и невъзможност 

за използване на един от бутоните ѝ. Това налага смяна на водещата ръка и функциите на 

бутоните (ляв/десен) на мишката; 

• физическа връзка: мишка – екран и логическа връзка: движение на мишката върху 

работната повърхност – движение на показалеца (курсора) върху екрана – поради превес на 

нагледно-образното мислене, при децата с церебрална парализа, те не могат да направят 

връзка между мишката и показалеца на екрана и да синхронизират движението на мишката 

с това на показалеца. 

Тези проблеми обуславят и начина за овладяването на уменията за работа с мишката – 

необходими са повече време и усилия, нов различен подход, и специфичен софтуер, 

подпомагащи този процес. Ето защо разграничаваме няколко основни етапа по време, на които 

се усвояват отделните движения при работа с мишката: 

• свободно движение на мишката, свързано с придвижване, позициониране и задържане на 

курсора на мишката върху обект от екрана; 

• еднократно щракване с бутон на мишката; 

                                                
9 Иванов И., Зафирова-Малчева Т., Йорданова Н. Компютърът като път към речта // Сборник Логопедия и фониатрия: Съвре-

менни тенденции в развитието на логопедичната и фониатричната теория и практика, Втори конгрес на националното сдружение 
на логопедите и фониатрите в България. ЛЦ Ромел, ISBN 954-91270-4-4, София, 2003, с. 57 – 69. 
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• влачене на обект при постоянно натиснат бутон на мишката. 

По-лесното усвояване на тези движения става посредством самостоятелно и 

последователно отработване, като се започва от най-лесното и постепенно се преминава към 

по-сложните движения. Самостоятелното усвояване на всяко отделно движение има за цел да 

превърне всяко от тях в механично заучено движение, в резултат на което детето ще бъде 

свободно да мисли за това, каква задача трябва да реши в момента, а не как да изпълни 

определено физическо действие. 

Работата с клавиатурата 

При голяма част от децата с церебрална парализа още в ранна детска възраст се 

диагностицират нарушения във фината моторика, което налага използването на алтернативни 

методи за формиране на писмена реч (развиване на умение за писане), свързани с използването 

на устройства като пишещи машини и компютър. Така клавиатурата на компютъра се явява едно 

от основните средства за формиране на писмена реч при някои от децата церебрална парализа. 

Ето защо овладяването на работата с клавиатурата има особено значение за тях и е основен етап, 

на който трябва да се отдели специално внимание. 

При овладяването на работата с клавиатурата децата с церебрална парализа се сблъскват с 

множество проблеми, свързани основно със сложното ѝ устройство. Използването ѝ налага 

познаването на графичните символи на буквите и цифрите, което предполага ограничение 

от гледна точка на началната възраст за започване на обучението. Наличието на множество 

клавиши с различно предназначение и различни символи, изписани върху тях поражда редица 

затруднения като10: 

• разчитане на смесени клавиатури – характерна особеност на клавиатурите, използвани в 

България, е че върху тях са отпечатани буквите както на Кирилица, така и на Латиница, т. е. 

използваме така наречените смесени или двуезични клавиатури. Използването им 

предизвиква три основни проблема – присъствието на две различни букви върху един и същ 

клавиш от клавиатурата (Фиг. 1), изписването на една и съща буква върху два различни 

клавиша (Фиг. 2) и заместване на букви от клавиатурата с техни огледални образи (Фиг. 3); 

• използване на клавишни комбинации – затруднява децата, не само като физическо 

действие (натискане на два клавиша едновременно), а и като запомняне на комбинациите 

от клавиши, тяхното предназначение и начин на прилагане; 

• ориентация върху клавиатурата – намирането и запомнянето на позицията на определен 

клавиш върху клавиатурата изисква умения за ориентация в пространството. 

                                                
10 Ivanov I., Zafirova-Malcheva T. In search of the keys…// X Conference Eurologo’05: “Digital Tools for Lifelong Learning”. Warsaw, Poland, 

28 – 31 August 2005, p. 187-192, ISBN 83-917700-8-7 
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Фиг. 1 Две различни букви върху един и същ клавиш 

(Zafirova-Malcheva, 2013) 

 

Фиг. 2 Една и съща буква върху два различни клавиша 

(Zafirova-Malcheva, 2013) 

 

Фиг. 3 Замяна на буквите с техни огледални образи (Zafirova-Malcheva, 2013) 

Възможностите за използване на алтернативни клавиатури, за преодоляване на описаните 

проблеми са ограничени. Основната причина за това е езикова и е свързана с различния брой 

букви, изграждащи латинската азбука и Кирилицата. Дизайнът на алтернативните клавиатури е 

обвързан с използването на латинската азбука, поради което при тези клавиатури за символния 

блок са отделени само 26 клавиша отговарящи на броят на буквите в тази азбука. От своя страна 

Кирилицата съдържа 30 букви, т.е. при тези клавиатури не достигат 4 клавиша. Това ги прави 

недостъпни за използване от потребители, работещи на език, който не използва латинската 

азбука, а друга с по-голям брой букви11. 

Глава 4. Помощни технологии (адаптивни и алтернативни устройства и 
софтуер)  

Терминът Помощни технологии (Assistive Technologies) е широко понятие. Най-общо те се 

определят като “всеки продукт, част от оборудване или система, чието приложение цели да 

увеличи, подпомогне или подобри функционалните възможности на хората с увреждания”12. По 

отношение на компютърните технологии смисълът, влаган в този термин, е продукти специално 

проектирани да осигурят достъп до компютърната система и възможност за работа с нея 

на хора, които имат физически или умствени затруднения, разстройства и 

увреждания13Error! Reference source not found..  

Тази глава разглежда помощните технологии, като се спира на тяхната същност и различните 

типове помощни технологии, улесняващи достъпността до компютърната система. Разгледани 

са двете основни категории помощни технологии – адаптивни и алтернативни, като за всяка от 

тях са описани основните типове адаптивен и алтернативен софтуер и хардуер. 

Направен е анализ на възможностите за използване на адаптивни и алтернативни 

устройства и софтуер от деца с церебрална парализа. Представени са и основните проблеми за 

използването на тези устройства и софтуер в България. 

                                                
11 Zafirova-Malcheva, T. Lost in Letters // in Proceedings Advanced Research in Mathematics and Computer Science. Doctoral Conference in 

Mathematics, Informatics and Education [MIE 2013], Sofia, Bulgaria, September 19-21, 2013. (pp. 144-151). ISBN 978-954-07-3596-2 
12 Assistive Technology Act of 1998 // United States Government. Nov. 13, 1998. Available from:  <http://www.section508.gov/assistive-

technology-act-1998> (28 June 2015) 
13 ATTRAIN (Assistive Technology Training) – Assistive Technology Consultant/Advisor Training Development and Delivery, proceeding Soc-

rates Grundtvig Project ATTRAIN, VIENALA, Košice, Slovakia, 2004, ISBN 80-8073-230-2 
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Обърнато е специално внимание на проблема с използването на алтернативни клавиатури 

в България и възможността за преодоляването му чрез модифициране на стандартната 

клавиатура с помощта на стикери. Идеята на модифицирането на клавиатурата със стикери е не 

просто да се скрият буквите на Латиница, които объркват децата, а да се използва като 

алтернативен метод за  усвояване работата с клавиатурата14. 

Първият етап от модифицирането е всички клавиши да се  покрият със стикери без символи 

върху тях (Фиг. 4 а, б). В последствие поетапно се добавят символите на буквите, цифрите и 

останалите клавиши, които ще се използват. С добавянето на символ върху даден клавиш се 

заучават съответно неговата функция и позиция върху клавиатурата (Фиг. 4 в, г, д, е). Клавишите, 

които няма да се използват, остават скрити, за да не заблуждават, разсейват и объркват ненужно 

децата. 

Цветът на фонът на стикерите и символите, изписани върху тях, играе двойна роля – за 

контраст, който подобрява четимостта, и за разграничаване на предназначението на 

отделните групи клавиши от клавиатурата [11]. 

 

(а) Стандартна смесена клавиатура 

 

(б) Покриване на клавиатурата със стикери без 

символи 

 

(в) Постепенно добавяне на букви върху клавиатурата. 

Избрана е комбинацията черни букви върху жълт фон 

за по-добра четимост. Освен това жълтият цвят 

пръв привлича вниманието. 

 

(г) Буквеният блок на клавиатурата е изцяло 
запълнен, не е добавена само буквата “Э”, тъй като 

не се използва в българския език, а освен това децата 

много често я бъркат с буквите “Е” и “З” 

 

(д) Добавяне на цифрите, клавишите за навигация и 

някои специални клавиши 

 

 (е) Завършен вид на клавиатурата. Клавишите, 

които няма да се да се използват, остават без 

надписи 

Фиг. 4 Поетапно модифициране на клавиатурата със стикери (Zafirova-Malcheva, 2013) 

Включването на тази глава в настоящето изследване има за цел да покаже, че при наличието 

                                                
14 Снимките, илюстриращи поетапното модифициране на клавиатурата, са авторски. Идеята е предложена от Зоя Трифонова, роди-

тел на дете с церебрална парализа, основател на Фондация „Център за Надежда“ и се прилага в училището за слепи “Луи Брайл”, 
София. 
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на подходящи хардуер, софтуер, помощни технологии и обучение, компютърът се превръща в 

незаменимо средство за работа, учене и комуникация на хората със специални нужди 

независимо от типа и степента на тяхното увреждането. 

Глава 5. Образователен софтуер за деца със специални нужди 

Това е основната част от настоящата работа. В нея се разглежда същността на 

образователния софтуер и неговото приложение. Поради специфичния аспект, от който се 

разглежда образователният софтуер в настоящата работа – от гледна точка на неговото 

проектиране и разработка, и поради липсата на подходяща дефиниция отговаряща на този 

аспект се наложи въвеждането на нова специфична дефиниция на. Така в настоящата работа под 

образователен софтуер се разбира: 

Софтуер с конкретно образователно съдържание при разработката, на който са 

заложени специфични образователни цели15.  

В тази глава са представени основните видове образователен софтуер, техните 

характеристики и факторите, оказващи влияние върху неговото съдържание. Направена е кратка 

класификация на основните видове образователен софтуер, като на базата на съществуващи 

класификации те са сведени до най-често срещаните – Упражнение и практика, Самоучител, 

Решаване на проблеми, Симулации и Образователни игри. На образователните игри е отделено 

специално внимание, като са описани техните предимства при прилагането им за обучение на 

деца със СОП.  

Високата степен на мотивация, породена от разнообразието на извършваните дейности, е 

едно от главните предимства на игрите като тип образователен софтуер при работа с деца със 

специални нужди. Освен това благодарение на различните игрови ситуации, които реализират, 

те дават възможност за усвояване и затвърждаване на различни знания и умения, даващи опита 

необходим за решаване на проблеми в реална ситуация. Това е много важно при децата с 

церебрална парализа, при които липсва сензорно-двигателен опит, който съчетан с мозъчното 

увреждане, води до проблеми с развитието на познавателните функции и интелектуално 

изоставане. За тези деца е много важно да се осигури подходяща образователна среда, която да 

предостави средства за по-голямо взаимодействие с тяхното обкръжение и да подсигури опита 

в реални ситуации, от който се нуждаят. 

По нататък в главата са описани са основните критерии за достъпност, които играят важна 

роля при проектирането и разработката на софтуера за потребители със СОП. Те налагат 

софтуера да бъде проектиран така, че да е достъпен за възможно най-широк кръг потребители. 

На базата на стандартите и ръководствата за достъпност са описани конкретни критерии, с които 

трябва да е съобразена разработката на софтуерни продукти за потребители със СОП. 

Основната част от тази глава представя разработката на специализираната софтуерна среда 

“Къща на игрите”, предназначена за компютърно обучение на деца с церебрална парализа. 

                                                
15 Zafirova-Malcheva, T. Step by step in design of educational software for children with special educational needs // in Proceedings of 

iCERi2014, 7th International Conference of Education, Research and Innovation, 17th-19th November 2014, Seville, Spain. (pp. 1080-
1089). ISBN: 978-84-617-2484-0, ISSN: 2340-1095, Depósito Legal: V-2632-2014. 
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Проектирането и разработката на тази среда е разделено на два основни етапа – първият е 

свързан с проектирането и разработката на 7 образователни игри предназначени за овладяване 

работата с мишката и клавиатурата от деца с церебрална парализа, а вторият – с обединяването 

на тези игри в софтуерният пакет „Къща на игрите“ и разширяването му с още 4 игри 

предназначени за усвояване на определени знания по конкретни учебни дисциплини. 

Проектиране и разработка на специализирана софтуерна среда за компютърно обучение на 

деца с церебрална парализа 

Разработката на софтуерната среда стартира през 1999 г. по проект на Дружество „Знание“, 

София. По този проект е проведено експериментално компютърно обучение на деца с 

церебрална парализа в Дневния център към специализирана болница „Света София“. В резултат 

на това обучение са идентифицирани проблемите, които възникват при тези деца при работа с 

компютърната система, описани в Глава 3. Установена е нуждата от специализирани софтуерни 

приложения за целенасочено въздействие с цел решаването на тези проблеми.  

Съвместен екип от специалисти от специализирана болница “Света София”  и Катедра 

Информационни технологии на ФМИ към Софийски университет16 се заема със задачата да 

създаде няколко софтуерни програми, под формата на образователни игри, които да 

подпомогнат и улеснят усвояването на работата с компютър от тези деца, и съобразени с типа 

на увреждането и проблемите, произтичащи от него. Те трябва да отговарят на следните 

изисквания: 

• да служат за овладяване на умения за работата с клавиатурата и мишката, свързани с 

усвояване на: 

- свободното движение на мишката, придвижване, позициониране и задържане на 

курсора върху обект от екрана; 

- еднократно щракване с бутон на мишката; 

- влачене на обект при натиснат бутон на мишката; 

- работата с клавишите с букви и запомняне на позициите на буквите върху клавиатурата; 

- усвояване работата с клавишите с цифри и запомняне на позициите им върху 

клавиатурата. 

• едновременно с уменията, които се усвояват чрез игрите, те трябва да предоставят и нови 

знания и да развиват децата в различни аспекти; 

• да предлагат разнообразни дейности за задържане на вниманието и поддържане на 

интереса; 

• да имат различно ниво на сложност, като се започва от по-лесно към по-трудно с цел 

постепенно и по-лесно усвояване на уменията и надграждане на знанията на децата; 

• да се използват познати за децата обекти от тяхното непосредствено обкръжение с цел да 

ги предразположи към работа и да ги накара да се чувстват по-сигурни; 

• да се използват с различни мултимедийни елементи – текст, звук, анимация с цел 

въздействие върху повече канали на възприятието за по-лесно осъзнаване, разбиране и 

усвояване на предоставяната информация. 

                                                
16 Екипът от ФМИ включва Ивайло Иванов и студентите Надежда Оронова, Марияна Янева и Теменужка Зафирова. От болницата 

активно участие вземат логопедите Нина Йорданова, Ирена Крумова и Светлана Картунова, и психологът Жулиета Темникова 
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На базата на така формулираните изисквания са дефинирани следните задачи, свързани с 

проектирането и разработката на софтуера: 

• описание на игрови сценарии за овладяване на действия с мишката и клавиатурата; 

• разработка на необходимите ресурси, отговарящи на описаните в изискванията; 

• програмна реализация на игрите; 

• тестване и оценяване; 

• анализ на данните от тестването – подобряване и внедряване. 

В процеса на проектиране на игрите се стига до описанието на седем игрови сценарии. Те 

служат като основа за програмната реализация на игрите. Всяка игра се състои от няколко нива, 

като всяко надгражда знанията и уменията, предоставяни в предходното. И седемте игри 

поддържат тази еднотипна схема. Тя е съвсем опростена и позволява достъп до конкретно ниво 

с две стъпки като само на една от тях се налага детето да прави някакъв избор. На Фиг. 5 е 

представена обща схема на структурата на игрите.  

 

Фиг. 5 Структура на игра, връзки между елементите 

На базата на сценариите се създава и набор от ресурси – специално разработени за нуждите 

на програмите, отговарящи на определени, предварително зададени изисквания. 

На базата на описаните във фазата на анализа изисквания, сценарии и създадени ресурси 

са разработени седем програми на игрова основа, предназначени за усвояване на отделните 

движения с мишката и блоковете с букви и цифри от клавиатурата. Това са програмите 

„Силуети“, „Сенки“, „Звуци“, „Думички“, „Букви“, „Липсваща буква“ и „Цифри“. 

Програмната реализация на тази фаза от разработката на софтуера е представена в 

дипломната ми работа “Софтуер за деца с церебрална парализа”, защитена през 2000 г. във ФМИ 

на СУ „Св. Климент Охридски“17. 

Така разработените софтуерни програми са тествани в специализирана болница “Света 

София” с шест групи деца през учебната 2000 – 2001 година. Анализът на резултатите от 

обучението водят до извода, че използването на специално разработен, съобразен с нуждите 

на децата, образователен софтуер при компютърно обучение на деца със специални нужди, 

                                                
17 Зафирова, Т., “Софтуер за деца с церебрална парализа”, Дипломна работа, Научен ръководител: Ивайло Иванов, Катедра инфор-

мационни технологии, ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски”, 2000 г. 
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води до по-добри постижения, отколкото използването на стандартен софтуер. 

Този извод показва, че посоката, в която се работи, е вярна и окуражава разширяването на 

разработката. Така се стига до идеята за обогатяване на обучението с още игри в зависимост от 

нуждите, които възникват. След проведени консултации с учителите, които работят с децата, на 

преден план изпъкват следните проблеми: 

• правилно конструиране на изречения – подреждане на думите в правилна 

последователност, спазване на граматическите и пунктуационни правила при построяване 

на изречение (започва с главна буква, завършва с препинателен знак); 

• изграждане на количествени представи, сравняване на числа; 

• връзка между цветовете и техните имена – физически различават цветовете, но не знаят 

имената им. 

На базата на така формулираните проблеми се стига до идеята за разработката на още 

четири игри – „Описание“, „Сравнения“, „Цветове“ и „Оцвети“. Така броят на игрите за деца със 

специални нужди нараства до 11. Ето защо екипът решава, че е целесъобразно тези игри да 

бъдат обединени в един общ пакет. Така се ражда идеята за създаване на софтуерният пакет 

„Къща на игрите“, който обединява тези единадесет игри в едно цяло. 

За целта се дефинират следните задачи: 

• разработване на сценарии на игри за: 

- конструиране на изречения; 

- сравняване на числа; 

- научаване на имената на цветовете; 

• разработване на ресурси за игрите, на базата на сценариите; 

• програмна реализация на игрите; 

• обединяване на съществуващите и новите игрите в един общ пакет: 

- разработване на сценарий на общия пакет; 

- разработване на ресурси за пакета; 

- програмна реализация; 

- внедряване; 

Събирането на всички игри в един общ софтуерен пакет налага да се избере начин, по който 

те ще бъдат обединени. Тъй като игровият характер трябва да се запази, то и дизайнът, който 

обединява отделните игри, трябва да се подчинява на една обща идея, близка до децата. Така 

възниква идеята игрите да се съберат в една къща, в която всяка група игри се помещава в 

отделна стая. Всяка стая има главен герой, чиято визия отговаря на типа на игрите събрани в нея. 

Главният герой има помощници, всеки от които отговаря за конкретна игра от групата и служи 

като бутон за стартирането ѝ. Главните герои са18: 

• Господин Мишок – игри за работата с мишката; 

• Госпожа Книжкова – игри за работата с буквите от клавиатурата, четене, писане, 

конструиране на изречения; 

                                                
18 Зафирова-Малчева Т., Компютърът като средство за социализаци на деца с церебрална парализа // сборник Научни трудове 

Международен семинар „Образование за всички”, Предучилищно и начално образование, Център за педагогически изследва-
ния, ШУ „Епископ К. Преславски”, 5 – 9 юли 2004 г., Варна, България. ISSN 1313-4310, том 1 издаден 2010, (с. 264 – 275) 
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• Господин Сметалко – игри за работата с цифрите, броене и сравнения; 

• Господин Моливко – игри за работата с цветовете, оцветяване и рисуване; 

В стаята на Господин Мишок са събрани три от игрите разработени на първия етап – 

„Силуети“, „Сенки“ и „Звуци“. При Госпожа Книжкова са събрани част от вече разработените игри 

– „Думички“, „Букви“, „Липсваща буква“ и играта „Описание“. В стаята на Господин Сметалко са 

игрите „Цифри“ и „Сравнения“, а в тази на Господин Моливко – „Цветове“ и „Оцвети“.  

На Фиг. 6 е представена схема на реализирания софтуерен пакет с екрани от програмата. 

 

Фиг. 6 Софтуерен пакет „Къща на игрите“ (Zafirova-Malcheva, 2011) 

Новите игри, добавени към софтуерния пакет на този етап от разработката са „Описания“ – 

за конструиране на граматически правилни изречения, „Сравнения“ – за сравняване по 

големина на цифрите от 1 до 9, „Цветове“ и „Оцвети“ – съответно за научаване на имената на 

цветовете и за оцветяване по модел19. 

Софтуерният пакет “Къща на игрите” е придружен от Ръководство за потребителя, в което 

са описани начина на инсталиране на програмата, както и описание на отделните игри, тяхното 

предназначение, начин на приложение и работа с тях. Освен печатни материали, под формата 

на Ръководство за потребителя, документацията включва и сайт с описание на софтуерния пакет 

и допълнителни материали. Сайтът е достъпен на http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/specialneeds/. 

През учебната 2001 – 2002 година софтуерният пакет “Къща на игрите”, обединяващ всички 

разработени игри се въвежда и използва за компютърно обучение на децата в Дневния център 

на специализирана болница „Света София“.  

През 2007 г. Министерството на образованието и науката лицензира софтуерния пакет 

“Къща на игрите” и предоставя 2 500 копия на пакета за ползване от специализираните училища 

и ресурсните центрове в страната. 

                                                
19 Ivanov I., Zafirova-Malcheva T., Jordanova N. Let`s play with keyboard // X Conference Eurologo’05: “Digital Tools for Lifelong Learning”. 

Warsaw, Poland, 28 – 31 August 2005. (p. 179-186). ISBN 83-917700-8-7 
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Модел за проектиране и разработка на образователен софтуер за деца със специални нужди  

Последната част от тази глава представя обобщен модел за разработка на образователен 

софтуер за деца със специални нужди.  

Разработката на софтуерният пакет “Къща на игрите” следва общоприетата рамка, 

характерна за повечето модели за разработка на софтуер – анализ, проектиране, програмна 

реализация, тестване, подобрения и внедряване. Разработката на такъв тип софтуер обаче 

включва някои елементи, които не са характерни за софтуерното разработване като цяло. Това 

особено силно личи във фазата на анализа. В нея се открояват два основни елемента, които не 

са характерни за софтуерния анализ, а именно: 

• задълбочено предварително проучване и анализ на характеристиките на потребителската 

група, която е строго специфична, определяне на нейните проблеми и спецификация на 

изисквания за достъпност на софтуера от потребители със специални нужди (анализа на 

потребителската група при разработката на софтуерния пакет „Къща на игрите“ се базира на 

едногодишно експериментално компютърно обучение); 

• дефиниране на обучителен проблем и образователни цели на софтуера.  

Тези два елемента всъщност са характерни съответно за Специалното обучение и Дизайна 

на обучение. Това налага извода, че проектирането и разработката на образователен софтуер за 

деца със специални нужди изисква познания в три основни научни области – софтуерно 

инженерство, дизайн на обучение и специално обучение. Фиг. 7 показва сечението на тези три 

области и техните общи елементи [15].  

 

Фиг. 7 Области на знания приложими при разработката на образователен софтуер за деца със специални нужди и 

техните общи елементи (Zafirova-Malcheva, 2014) 

Връзките между тези три области показва и нуждата от систематичен подход, който 

ефективно да комбинира характерните за тях знания, методи и средства през отделните етапи 

от дизайна и разработката на образователен софтуер за деца със специални нужди.  Това 

поражда нуждата от създаването на модел за проектиране и разработка на специален 

образователен софтуер (ПРСОС), който да комбинира елементи от вече споменатите три научни 

области. Създаването на такъв модел изисква познаване на съществуващите моделите за 

проектиране и разработка на софтуер и моделите за дизайн на обучение. Ето защо по-нататък в 

главата са разгледани съществуващи модели за разработка на софтуер и дизайн на обучение. 
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Целта на този преглед е да очертае основните елементи на моделите за проектиране и 

разработка на софтуер и тези за дизайн на обучение, които впоследствие да се съчетаят при 

изграждането на общ модел за проектиране и разработка на образователен софтуер (ПРОС)20. 

След това този общ модел е адаптиран за нуждите на разработката на образователен софтуер за 

потребители със СОП, като така се стига до създаването на моделът за ПРСОС. 

Моделът за ПРОС има две основни фази „Анализ“ и „Проектиране и разработка“, които 

включват шест етапа: Анализ на потребностите, Анализ на аудиторията, Анализ на задачата, 

Проектиране, Разработка и Тестване и оценяване. На Фиг. 8 е представена основната схема на 

модела за ПРОС със неговите фази, етапи и техните основни елементи. 

 

Фиг. 8 Схема на модела за ПРОС с основните фази, техните етапи, елементи и връзки (Mihnev, Zafirova-Malcheva, 

2015) 

• Първият етап от този модел е свързан с анализа на потребностите от определен тип 

обучение и формулиране на обучителен проблем, който може да бъде решен с 

разработката на специфичен софтуерен продукт; 

• Вторият етап е свързан с анализа на характеристиките на конкретна група от потребители и 

техните нужди. 

Реално първите два етапа протичат паралелно, а резултатът от тях е формална дефиниция 

на обучителния проблем по отношение на необходимите знания, умения и нагласи, които 

софтуерът трябва да решава21.  

• Третият етап е свързан с анализ на задачата. При него изхождайки от формулирания 

обучителен проблем, се дефинират общите образователни цели на софтуера. За всяка обща 

цел, чрез анализ на информационните процеси, се определят предварителните знания и 

умения, необходими за нейното изпълнение, и се дефинират съответните конкретни 

образователни цели. Анализът на задачата води до дефиниране на учебното съдържание, 

което софтуерът ще предоставя, на различните учебни дейности и задачи, чрез които ще се 

отработва съдържанието и на определени софтуерни изисквания.  

                                                
20 Общият модел за ПРОС е разработен в съвместно с ас. Пенчо Михнев от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, за це-

лите на изборната дисциплина „Проектиране, разработка и оценяване на образователен софтуер“ провеждан във 
ФМИ, на която авторът на настоящата работа, е титуляр 

21 Mihnev, P., Zafirova-Malcheva, T. A general model for educational software design and development // in Proceedings of EDULEARN15, 
7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 6th - 8th of July 2015 
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• Втората фаза от модела започва с проектирането. При него на базата на резултатите от 

анализа се определя типът на образователния софтуер, и неговият сценарий; дефинират се 

дейностите и задачите, които потребителят ще изпълнява. На базата на дейностите, 

сценария и описаните по време на анализа на задачата софтуерни изисквания, се дефинират 

функционалностите, които софтуерът трябва да поддържа. В резултат на този етап трябва да 

се създаде дизайнът на интерфейса на софтуера, в който са отразени неговите 

функционалности. 

• Петият етап е разработката. Той е свързан с програмната реализация на продукта. При нея 

на няколко итерации се създава прототип на софтуерния продукт. 

• Последният етап е свързан с тестването и оценяването на готовия прототип. То включва 

тестване на функционалностите, експертно тестване и тестване с крайните потребители. 

След анализ на резултатите от тестването са прави оценка на софтуера, в зависимост от 

която може да се наложи връщане към някоя от предходните фази за отстраняване на 

възникнали проблеми или пускане на софтуера в експлоатация (внедряване). 

Модела за ПРСОС се отличава от модела за ПРОС основно по наредбата на етапите, както и 

с добавянето на някои допълнителни елементи, произхождащи от специфичните особености на 

потребителската група. 

Поради характеристиките на целевата група, към която е насочен софтуерът проектиран 

чрез модела за ПРСОС, първото нещо което се прави при този модел е анализът на аудиторията. 

Тази промяна е много важна, защото при ПРСОС се визира много специфична потребителска 

група с точно определен тип увреждане, което причинява характерни проблеми, и води до 

възникването на специфични нужди. Ето защо първият етап от фазата на Анализ при този модел 

е Анализът на аудиторията. При него се дефинират типът и степента на увреждането на 

потребителите и какви проблеми както физически, така и обучителни, поражда то.  

Специфичните обучителни проблеми, идентифицирани на този етап, са много важни, 

защото те могат да са основа за дефиниране на обучителния проблем на следващия етап от 

проектирането. Те са свързани проблеми, породени от увреждането, поради което съответният 

потребител се нуждае от усвояване на някои специфични знания и/или умения, за да преодолее 

ограниченията, причинени от увреждането (например глухи потребители, имат нужда да научат 

жестомимичен език, което е специфичен обучителен проблем, типичен за тази конкретна група 

от потребители. Това не е обучителен проблем за потребители без слухови увреждания, защото 

те не се нуждаят от такъв тип знания и умения, за да изразяват своите нужди и да комуникират 

помежду си, но тези умения са от критична важност за потребителите с увреден слух22).  

На този етап, в зависимост от типа на увреждането на потребителите, се извеждат и някои 

специфични изисквания към софтуера базирани на критериите за достъпност, които са от 

особена важност при потребители със специални нужди. Тези се отразяват при дефиниране на 

                                                
22 Zafirova-Malcheva, T. Adapting a general educational software design and development model for the needs of special education // in 

Proceedings of EDULEARN15, 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 6th - 8th of 
July 2015 
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функционалностите на софтуера в етапа на проектирането.  

Резултатите от този етап са основата, на която във втория етап – Анализа на потребностите, 

се дефинират потребителските нужди – кои от тях са най-важни, как могат да бъдат решени чрез 

обучение и как компютрите могат да бъдат включени ефективно в това обучение [15]. 

Като цяло общата структура и елементи на модела за ПРОС е запазена. Основната промяна 

при новия модел е изместването на фокуса от Анализа на нуждите към Анализа на аудиторията 

и добавянето на конкретни допълнителни елементи и връзки в този етап. 

На Фиг. 9 е представен моделът за ПРСОС с двете му фази, отделните етапи в тях и техните 

елементи. 

 

Фиг. 9 Схема на модела за ПРСОС с основните фази, техните етапи, елементи и връзки (Zafirova-Malcheva, 2015) 

Глава 6. Компютърно обучение на деца с церебрална парализа 

В тази глава е описано прилагането на софтуерния пакет „Къща на игрите“ при обучение на 

деца с церебрална парализа и резултатите от него. Представени са основните етапи при 

провеждането на това обучение, които описват какво, кога и как (по какъв начин и с какви 

средства) се изучава.  

В първата фаза от провеждане на компютърно обучение се разграничават два основни 

етапа23. Разграничаването на тези етапи е важно за успешното усвояване на знанията и уменията 

за работа с компютърната система и надграждането на тези знания до степен свободно 

владеене, възможност за практическо приложение и бъдеща професионална реализация. 

• Първият етап е  свързан със запознаване с компютърната система 

• Вторият етап се отнася до усвояване на работата със средствата за въвеждане на данни и 

управление на компютърната система и включва усвояване на работата с мишката и 

клавиатурата 

Запознаването с компютърната система е въвеждащ етап и е свързан със запознаване с  

основните ѝ компоненти. Този етап е свързан с използване на множество аналогии, и свеждане 

на сложните понятия до ниво на познати за децата обекти. В този етап децата трябва да се научат 

                                                
23 Цялото обучение се състои от 4 етапа, които включват: Запознаване с компютърната система, Усвояване на работата със средствата 

за въвеждане на данни и управление на компютърната система, Работа с текст, Работа в Интернет. Последните два етапа от 
обучението се базират на използване на готови приложни програми, които не са свързани с разработения софтуерен пакет и 
настоящата работа, затова те няма да бъдат разглеждани. 
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да включват и изключват сами компютърната система и да стартират различни приложения. 

Реално той протича паралелно с вторият етап от обучението, когато поетапно се усвоява 

работата с мишката и клавиатурата, като се използват игрите от софтуерния пакет „Къща на 

игрите“. 

В Error! Reference source not found. е представена програмата, следвана при това обучение, 

която включва последователност и продължителност за използване на всяка отделна игра от 

софтуерния пакет, както и психологичните и образователните аспекти на прилагането ѝ24. 

Таблица 1 Програма за прилагане на софтуерният пакет „Къща на игрите“, при обучението на деца с церебрална 

парализа 

Игра Възрастова 

група 

Продължителност на 

учебния процес 

Образователен аспект Психологичен аспект 

Силуети На 4 

години 

До овладяване 

свободното движение с 

мишка, но не повече от 3 

месеца 

Свободно движение с 

мишка, разпознаване на 

картинни изображения 

Съпоставяне между обект 

и сянка, развиване на 

вниманието във всичките 

му компоненти 

Сенки На 4 

години 

1. До овладяване на 

еднократно 

щракване с бутон 

2. До овладяване 

влаченето при 

натиснат бутон, но не 

повече от 6 месеца  

Възможност за извършване 

на елементарна логическа 

операция 

Развитие на абстрактно 

логическото мислене, 

анализ, синтез 

Звуци На 4,5 

години 

1. До овладяване 

еднократно 

щракване с бутон 

2. До овладяване 

влаченето при 

натиснат бутон, но не 

повече от 6 месеца 

Възможност за извършване 

на елементарна логическа 

операция 

Развитие на абстрактно 

логическото мислене, 

анализ, синтез, развитие 

на фонемния гнозис 

Думички Над 5 

години 

1. До овладяване на 

еднократно 

щракване с бутон 

2. До овладяване на 

влачене при натиснат 

бутон, но не повече 

от 6 месеца 

Възможност за извършване 

на логическа операция 

Развитие на абстрактно 

логическото мислене, 

анализ, синтез, развитие 

на фонемния гнозис, 

запознаване с графичния 

образ на думата 

Букви Над 6 

години 

1. До овладяване 

позициите на буквите 

от клавиатурата 

2. До запомняне на 

буквите и графичния 

им образ 

Откриване и запомняне 

позициите на буквите от 

клавиатурата. Запознаване 

с графичния образ на 

буквите 

Развитие на абстрактно 

логическото мислене, 

анализ, синтез, развитие 

на фонемния гнозис, 

запознаване с графичния 

образ на думата 

Липсваща 

буква 

Над 7 

години 

1. До овладяване 

позициите на буквите 

от клавиатурата 

2. До овладяване на 

правописа на думите 

Откриване и запомняне 

позициите на буквите от 

клавиатурата. Запознаване 

с Графичен образ на 

буквите и строежа на 

думите 

Развитие на абстрактно 

логическото мислене, 

анализ, синтез, развитие 

на фонемния гнозис, 

запознаване с графичния 

образ на думата 

                                                
24 Зафирова-Малчева Т., Специализирана софтуерна среда за обучение на деца с церебрална парализа // Списание на Софийския 

университет за електронно обучение, бр. 1/2010, ISSN 1314-0086, < http://journal.e-center.uni-sofia.bg/page.php?3> (1 юли 2015) 
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Игра Възрастова 

група 

Продължителност на 

учебния процес 

Образователен аспект Психологичен аспект 

Описание Над 7 

години 

До овладяване на 

граматическия строеж на 

изречението 

Построяване на 

граматически правилни 

изречения 

Развитие на абстрактно 

логическото мислене, 

анализ, синтез, развитие 

на фонемния гнозис, 

запознаване с 

граматическите правила 

за построяване на 

изречения 

Цифри  Над 6 

години 

1. До овладяване 

позициите на 

цифрите от 

клавиатурата 

2. До усвояване на  

умения за броене 

Усвояване на работата с 

цифровия блок от 

клавиатурата 

Развитие на абстрактно 

логическо мислене, 

формиране на 

количествени представи и 

представи за 

последователност и 

наредба 

Кое е по? Над 6 

години 

1. До овладяване 

позициите на 

цифрите от 

клавиатурата 

2. До усвояване на  

умения за броене и 

наредба на числата 

Усвояване на работата с 

цифровия блок от 

клавиатурата, извършване 

на логически операции 

Развитие на абстрактно 

логическо мислене, 

формиране на 

количествени представи и 

представи за 

последователност и 

наредба, формиране на 

понятията за по-голямо и 

по-малко 

Резултатите от прилагане на софтуерния пакет „Къща на игрите“ при обучението на деца с 

церебрална парализа, показват че компютърните игри имат много важна роля в първия етап от 

компютърното обучение на деца с церебрална парализа. Те имат главна роля при овладяване 

работата с компютърната система, което е от решаващо значение за успешното справяне на 

децата в следващите етапи от обучението. 

Заключение 

Децата с церебрална парализа имат двигателни увреждания, които ограничават тяхната 

възможност за взаимодействие със заобикалящия ги свят. Те пречат на тези деца да развиват 

двигателни умения, принципно определящи процеса на обучение и извършване на дейности, 

които могат да помогнат за развитието на интелектуалните им способности. Поради тази 

причина възможността за компютърно обучение и наличието на подходяща компютърно 

базирана среда за обучение, би могла да осигури на тези деца комплекс от дейности с 

образователна цел, които да подпомогнат развитието на интелектуалните им способности и да 

им дадат шанс да придобият практически знания и умения за справяне в реални ситуации. 

Наличието на специално разработена среда за компютърно обучение на тези деца дава 

възможност за поетапно усвояване и надграждане на знания и умения за работа с компютърната 

система. На всяка стъпка от това обучение децата постепенно разкриват естествените си заложби 

и огромен неразкрит потенциал за развитие. Взаимодействието с компютъра им предоставя 

един нов, интересен и забавен начин за учене, при който часовете протичат под формата на игра. 
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Етапът на обучение чрез игра въвежда работата с компютър по един естествен за децата начин. 

Така компютърът влиза в техния живот, плавно и неусетно и се превръща в основен помощник 

при придобиването на нови знания и умения, по един естествен и забавен начин. 

Образователният софтуер вече е доказал мястото си в образователния процес, но 

ефективността на всеки софтуерен продукт зависи от неговото качество и съответствието между 

целите, които си поставя, и резултатите от реалното му приложение. За да се постигне това 

съответствие, при разработката на софтуера трябва да се спазват определените за това критерии. 

Образователните програми не могат да бъдат ефективни, ако се игнорират основните практики 

на софтуерния дизайн. Още по-важно е спазването на тези критерии и използването на единен 

подход при проектирането и разработката на образователен софтуер, когато той е предназначен 

за деца със специални потребности. При разработката на софтуер за тази разнородна група 

потребители освен стандартните изисквания трябва да се спазват и доста специфични критерии, 

породени от специалните характеристики на целевата група. За тази цел е необходим единен 

подход при проектирането и дизайна на този софтуер, който предлага ясна процедура за дизайн 

и разработка. Освен всичко това успешното проектиране на такъв тип образователни среди е 

резултат от сътрудничеството на много специалисти от различни области. Това 

интердисциплинарно сътрудничество е много важно за постигането на качествен и ефикасен 

краен продукт, отговарящ на нуждите и изискванията на потребителите. 

Основните резултати, описани в това изследване, се базират на опит в няколко направления 

– образователен дизайн, практически опит с деца със специални нужди и софтуерен дизайн. 

Воденето на курсове в областта на образователния дизайн и проектирането на образователен 

софтуер, създаването на множество образователни ресурси и софтуер и участието в проекти в 

областта на електронното обучение доказват познанията и опита на докторанта в тези две 

области. От особена важност за настоящата работа се оказа практическият опит от работа с деца 

със специални нужди (основно с деца с церебрална парализа, но също и с деца с увреден слух),  

както и сътрудничеството със специалисти и колеги в тази област. 

При изпълнение на поставените задачи са постигнати следните резултати: 

• Изследвано е съвременното състояние в областта на разглеждания проблем, като е 

направен обзор на световната политика по отношение използване на информационните 

технологии при обучение на деца със специални нужди. Разгледана е и политиката на 

България в тази област – нормативната уредба и тенденции за развитие. 

• Направено е подробно проучване на детската церебрална парализа. На базата на 

практическа работа с деца с церебрална парализа са идентифицирани и подробно описани 

основните проблеми, които тези деца срещат при работа с компютър. 

• Разгледани са различните типове помощни технологии и възможността за тяхното 

прилагане при компютърно обучение на деца с церебрална парализа. Идентифициран е 

локален проблем с ползването на алтернативни клавиатури в България и е описано 

примерно решение за модифицирането на стандартна клавиатура, с помощта на стикери. 
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• Описани са основни критерии, на които трябва да отговарят софтуерните продукти за 

компютърно обучение на деца със специални нужди, като е обърнато специално внимание 

на проблема с достъпността. 

• Проектирана е и е разработена специализирана софтуерна среда „Къща на игрите“ за деца 

с церебрална парализа, насочена към овладяване на умения за работа със средствата за 

въвеждане на данни и управление на компютърната система, която удовлетворява 

описаните по-рано критерии.  

• През 2007 г. софтуерният пакет „Къща на игрите“ е лицензиран от МОН като 2500 копия на 

продукта са предоставени на ресурсните центрове и специализираните училища в страната. 

• Създаден е модел за проектиране и разработка на образователен софтуер за деца със 

специални нужди, който комбинира елементи на дизайна на обучени с проектирането на 

софтуер и знания от областта на специалното обучение. Той описва процеса на създаването 

на софтуер за потребители със специални нужди. Моделът се прилага от студенти при 

разработката на образователен софтуер за деца със специални нужди в курса  

„Информационните технологии в обучението на деца със СОП“ (ИТОДСОП). 

• Описани са основни педагогически подходи при компютърно обучение на деца с 

церебрална парализа, които представят въвеждащите етапи в това обучение, и залагат на 

използването на разработената софтуерна среда. 

• Осъществено е компютърно обучение на деца с церебрална парализа, базирано на вече 

разработената софтуерна среда, като са следвани основните педагогически подходи и етапи 

при това обучение. 

Изпълнението на поставените задачи води до постигане на целите на настоящата работа 

от практико-приложен характер, а именно: 

• Проектирана е и е разработена специализирана софтуерна среда „Къща на игрите“, 

отговаряща на определени, предварително зададени критерии, предназначена за 

компютърно обучение на деца с церебрална парализа. 

• Създаден е и е описан модел за проектиране и разработка на образователен софтуер за 

потребители със специални нужди. 

• Реализирано е компютърно обучение, прилагащо разработената среда, базирано на 

описаните основни педагогически подходи при компютърно обучение на деца с церебрална 

парализа. 

Резултатите от настоящата работа вече са намерили своето практическо приложение: 

• Софтуерният пакет „Къща на игрите“ е използван на практика при обучението на деца със 

специални нужди от редица училища в страната. 

• Моделът за разработка на образователен софтуер за деца със специални нужди намира 

практическо приложение за нуждите на изборния курс ИТОДСОП, предназначен за 

специалност „Математика и информатика“ на ФМИ. Той се използва от студентите при 

разработка на  образователен софтуер и интерактивни образователни материали за деца 

със специални нужди. 

• Резултатите от Глава 3: Компютрите в обучението на деца с церебрална парализа – 

предимства и проблеми и от Глава 4: Помощни технологии са част от учебното съдържание 

на две дисциплини за специалност „Математика и информатика“ във ФМИ – изборната 
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дисциплина ИТОДСОП и задължителната дисциплина „Аудио-визуални и информационни 

технологии в обучението“. От зимния семестър на 2015-2016 година се планира подобна 

лекция да бъде включена и към дисциплината „Езици и среди за обучение“ (ЕСО) / 

“Създаване на учебна интерактивна компютърна анимация” (СУИКА), която в момента се 

обновява. 

Перспективи за развитие 

Една от посоките за развитие на настоящата работа е свързана с осъвременяване на 

софтуерния пакет „Къща на игрите“ с цел съвместимост с новите технологии. Това може би е и 

най-належащата задача, за да може средството, което е доказало своята ефективност, да 

продължи да бъде използвано за подпомагане на компютърното обучение на деца със 

специални нужди. 

Друга перспективна насока на развитие е изследване на възможностите за прилагане на 

мобилните технологии в обучението на деца със специални нужди, която да се реализира в два 

основни аспекта – изследване на възможностите за използване мобилните технологии в 

обучението на деца със специални нужди, проблеми и предимства, и създаване мобилни 

приложения за определена група от деца със специални нужди. Тази насока би могла да има 

развитие и в лицето на обновяващия се курс ЕСО/СУИКА, който е базиран на използването на 

съвременните технологии за създаване на интерактивни образователни уеб приложения. 
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Авторска справка 

Основните приноси на дисертационния труд могат да бъдат разделени на две групи – 

научни и научно-приложни. 

Научни приноси 

• Идентифицирани са проблемите, които децата с церебрална парализа срещат при 

работа с компютърната система. 

• Анализирани са модели за проектиране и разработка на софтуер и дизайн на 

обучение. Идентифицирани са възможностите за съчетаване на тези две области и 

областта на специалното обучение по отношение разработката на образователен 

софтуер. 

• Създаден е модел за разработка на образователен софтуер за потребители със 

специални нужди. 

• Описани са основни педагогически подходи за компютърно обучение на деца с 

церебрална парализа. 

Научно-приложни приноси 

• Разработен е софтуерен пакет за компютърно обучение на деца с церебрална 

парализа, предназначен за преодоляване на идентифицираните проблеми. 

• Проведено е обучение на деца с церебрална парализа базирано на описаните 

педагогически подходи и разработения софтуерен пакет. 
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Проблемите за работа с компютърната система при деца с церебрална парализа, 

идентифицирани в Глава 3 са публикувани в [4], [6] и [8]. 

Използването на помощните технологии при обучението на деца със специални нужди, и 

възможностите за настройки на операционната система, описани в Глава 4 са публикувани в  [1] 

и [2]. 

Различните етапи от разработката на софтуерния пакет „Къща на игрите“, представени в 

Глава 5 са публикувани [3], [4], [6], [7] и [8]. 

Резултатите от прилагането на софтуерния пакет „Къща на игрите“ в обучението на деца с 

церебрална парализа и основните педагогически подходи при използването му описани в Глава 

6 са публикувани в  [5], [8] и [9]. 

Декларация за оригиналност 

Декларирам, че представената във връзка с провеждането на процедура за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” в Софийски университет “Св. Климент Охридски“ 

дисертация на тема: “Специализирана софтуерна среда за компютърно обучение на деца с 

церебрална парализа“ е мой труд.  

Цитиранията на всички източници на информация, текст, илюстрации, таблици, 

изображения и други са обозначени според стандартите. 

Резултатите и приносите на проведеното дисертационно изследване са оригинални и не са 

заимствани от изследвания и публикации, в които нямам участие. 
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На Пенчо Михнев за съвместната ни работа, която разшири обхвата на този труд и даде нова 

насока в развитието му. 

На Ивайло Иванов, с когото поставихме началото на този научен труд и който ме насочи към 

развитие в научната област. 

На всички колегите от ФМИ, които пряко или косвено допринесоха за реализацията на 

настоящия труд. 

На Таня Цанева моя братовчедка и филолог, чийто професионален поглед допринесе тази работа 

де е езиково и граматически издържана. 

На всички приятели, които вярваха в мен и ми помагаха в трудните моменти. 

И най-вече на моето семейство – на родителите ми, които ме подкрепяха безрезервно във 

всичко, на съпруга и децата ми, които бяха лишени от внимание, за да може този труд да бъде 

завършен. 

От все сърце благодаря! 
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Кратка автобиография 

Теменужка Зафирова-Малчева е родена през 1976 година в град Елин 

Пелин. През 1995 г. завършва Финансово стопанската гимназия в град 

София. Същата година продължава образованието си във Факултета по 

математика и информатика (ФМИ) на Софийски Университет „Св. 

Климент Охридски” (СУ), специалност „Математика и информатика”. 

Дипломира се през 2000 г. След дипломирането си е назначена като 

аналитичен специалист към Научно изследователския сектор (НИС) на 

СУ, като започва да води часове във ФМИ. През 2010 г. е назначена за 

асистент към катедра Информационни технологии (ИТ) на ФМИ, СУ, където работи понастоящем 

и води редица курсове. 

През 2012 г. Теменужка Зафирова-Малчева е зачислена като докторант на свободна 

докторантура към катедра „Информационни технологии” на ФМИ. Темата на докторантурата ѝ 

е „Специализирана софтуерна среда за компютърно обучение на деца с церебрална парализа”. 

През последната година от следването си във ФМИ на СУ тя започва да работи с деца с 

церебрална парализа в Дневния център на Специализирана болница за долекуване, 

продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа “Света София”. Там 

със свои колеги реализират компютърно обучение на деца с церебрална парализа. Освен това е 

работила за кратко и с деца с увреден слух.  

Богатият ѝ преподавателски опит е свързан също с квалификационни курсове и курсове за 

професионално обучение на възрастни. Била е също учител по информатика и информационни 

технологии в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов”, 

София. 

Научните интереси на Теменужка Зафирова-Малчева са изключително разнообразни – 

приложение на компютрите в обучението на деца със СОП, проектиране на образователен 

софтуер, дизайн на обучение, електронно обучение, дизайн на електронни курсове, графичен и 

уеб дизайн.  


