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по информацинни технологии за ученици с изявени дарби 

 

 

Един от важните въпроси, от които зависи развитието на надарените 

ученици, е разработването на ефективни и разнообразни форми на работа с тях. За целта успешно 

биха могли да се използват всички класно-урочни, класно-неурочни, извънкласни и извънучилищни 

форми на обучение, както и общите организационни форми на обучение - фронталната, груповата и 

индивидуалната, ако разбира се бъдат осигурени всички необходими условия. По-важните от тах са: 

поставяне на задачи, съобразно особеностите, интересите и способностите на учениците; 

осигуряване на възможност за свобобно избиране на предпочитан тип учебна задача - по 

съдържание, характер на дейността, равнище на абстрактност, творчески елементи и пр. Добра 

възможност за формиране на умения за творческо мислене на учениците с обща надареност имат 

някои процедури с универсално приложение в отделните форми; осъзнаване наличието на проблем 

и дефинирането му; намиране и обмисляне на много варианти на действие; намиране на оригинални 

решения, определяне на главното в проблема; детайлно оформяне и уточняване на подробностите в 

предлаганите решения; сдържане на стремежа за бързо приключване на проблема; разбиране и 

откритост за емоционалните преживявания; разглеждане на идеите в контекст; създаване на 

необичайни комбинации; генериране на ярки, живописни образи и представи; използване на 

различни гледни точки; описване на нещата отвътре, откъм скритата им страна; излизане извън 

обичаините граници; използвани на неочаквани елементи, изненада, необичайни комбинации, 

разглеждане на проблема в измеренията на бъдещето.  

Учителите с помощта и възможностите, които предоставят съвременните информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) трябва да търсят разнообразни подходи и средства за израстване 

на учениците в тези измерения, да се стремят да ги въвличат в среда, която спомага за ученето вътре 

 



и извън класната стая. Отговорността, която стои пред всеки учител включва професионалното и 

личностно изграждане на всеки ученик(завършил средното си образование), който да има 

желанието, увереността и уменията да се учи и развива през целия си живот. 

Използвайки компютъра в обучението си, учениците овладяват нов способ на познавателна 

дейност, който ще им позволи да попълват непрекъснато своите знания и по други учебни предмети, 

да се самообразоват и самоусъвършенстват през целия живот в различни области на познанието. 

Това провокира интереса към настоящата проблематика, защото училището ни за последните 

няколко години се утвърди преди всичко като водещо в областта и страната именно с изявите на 

нашите ученици с изявени дарби. Целта на иновацията е да представи един модел за позитивно 

възпитание на ученици, които показват интереси в областта на информационните технологии.  

В Средно училище „Васил Левски” гр. Крумовград има изградена цялостна система за работа с 

ученици с изявени дарби. Съществува  училищна комисия от учители за работа с изявени ученици, 

назначена със Заповед на Директора на училището, включени са дейности в Годишния план на 

училището за работа с изявени ученици и планувани участия в национални състезания и олимпиади. 

В плана за квалификация, в плана на педагогическия съветник и класните ръководители се плануват 

дейности за развитие и поощряване на учениците с изявени дарби. Конкретни училищни и 

извънучилищни изяви в дейността на предметните комисии на учителите – открити уроци, участия 

в  училищни, общински, областни и национални конкурси и състезания. 

 Иновацията е базирана на осем годишен опит на идентифициране, насърчаване, контролиране 

и развиване на социалното проявление на надареността в свободна форма на подготовка по 

информационни технологии за изготвяне на проекти за национални състезания и олимпиади и 

кариерно ориентиране в IT сферата.  

 Прилагани иновативни методи на обучение. 

Проектният метод. 

Описание. Проектът в педагогиката се дефинира като "метод на мислещия опит". Учебният час 

не трябва да се състои само от изкуствено създадени ситуации, а да включва възможно най-

реалистични задачи, излезнали от реалното ежедневие. Безспорен принцип тук е, че конкретното 

действие е изходен момент в процеса на научаване. 

Основата на даден проект е практическото занимание с неща от преживяната реалностост, при 

което с общи усилия се постигат едно или няколко решения на даден проблем, които накрая се 

сливат в един общ продукт с конкретен резултат. 



Предимства. В проекта работят учители и ученици по равноправен начин по дадена реална 

задача. По този начин е по-лесно придобиването от учениците на ключови  умения, приложими в 

професионалния и личния им живот. 

Проектът дава възможност за целенасочена работа, практическо мислене, работна дисциплина, 

работа в екип. 

Близък до реалността (за разлика от симулативните методи), проектът прокарва мост между 

училището и действителността. 

Процедура. Разботата по проект изисква по-дълго време за работа по една тема. 

Работните етапи по проекта са: 

• подготовка – обмисляне на темата и съдържанието на проекта, формиране на работни 

въпроси; 

• реализиране – търсене на матреиали и информация, провеждане на проекта, планиране на 

представянето му; 

• представяне – обяснявне на проекта, представяне на резултатите, обсъждане на работата по 

проекта и крайния резултат. 

Мозъчна атака. 

Описание. Мозъчната атака е процес на генериране на множество идеи по дадена тема. 

Учениците активно генерират редица идеи (като ги оценяват или обсъждат по-късно) по 

конкретна тема или въпрос за определено (обикновено кратко) време. 

Събирането на идеи е основната цел на мозъчната атака. Едва по-късно те се оценяват. 

Най-общо мозъчната атака съдържа три етапа: произвеждане на идеи; формулиране на идеи; 

оценка и обсъждане на идеи. 

Предимства. Дава възможност на учениците бързо и спонтанно да генерират идеи. 

Учениците използват въображението си и разчупват заложени модели за реакция. 

Това е ефективен начин за иницииране на дискусия, като се дава възможност на класа креативно 

да генерира идеи. Важно е да се оценят плюсовете и минусите на всяка идея и да се ранжират идеите 

по дадени критерии. 

Стимулира груповото творчество. 

Използва се и за извеждане на понятия и дефиниции. 

Мозъчната атака е полезна винаги, когато е необходимо групата да излезе със списък от идеи. 

Процедура. Определете ученик, който да записва процеса. 

Следвайте следните стъпки: 

• обосноваване на темата за дискусия; 



• свободно формулиране на спонтанно възникнали въпроси и теми; 

• внимателно изслушване и записване на всички идеи, дори най-абстрактните и невероятните; 

• недопускане на негативно отношение към абсурдните идеи; 

• непрекъсване на мисленето с въпроси и контрааргументи; 

• стимулиране на участниците непрекъснато да формулират идеи; 

• извършване на подбор и оценяване на идеите след окончателната им обработка. 

Самостоятелната работа по проекти с учениците с изявени дарби  ги мотивира да търсят повече 

информация по различните теми, които са пряко свързани със създаването на крайния продукт – 

интернет приложение, уеб сайт или мултимедия, насърчава се изследователската дейност и работата 

в екип, Подобряват се и се усъвършенстват уменията за представяне на информация пред публика и 

използване на подходящ софтуер. 

Свободната форма за подготовка е нова форма на личностна подкрепа за общуването между 

ученик и учител, ученик и програмист при подготовката на проекта и изграждане на компетенции за 

презентиране и работа с документация. 

Иновацията се реализира в Средно училище „Васил Левски” гр. Крумовград, област 

Кърджали. В така наречената „свободна форма на подготовка“ на ученици с изявени дарби за 

подготовка за олимпиади и състезания, кариерно ориентиране в IT сферата. За осем учебни години 

са преминали 64 ученици от V до XII клас, които изучават в задължителна, задължително избираема 

или профилирана подготовка предмета информационни технологии по учебна програма за 

съответния клас. 

В по-голямата си част учениците работят самостоятелно в домашна среда, като комуникират 

с преподавателя /или програмист/ по социалните мрежи, вайбър, имейл, скайп, телефон и др. в 

работни или почивни дни. Формата на подготовка е свободна и това най-много харесва на учениците 

с изявени дарби, те се чувстват специални, обградени с внимание за тяхното развитие. Работата по 

подготовката на проекти за участие в състезания и олимпиади започва още в края на учебната 

година, продължава през лятната ваканция и финализира през месец март - май на новата учебна 

година, т.е. върху един проект се работи поне една календарна година.  

От общо осем учебни години на участие, седем последователни години проектите, изготвени 

и представени на областен кръг на олимпиадите по информационни технологии от ученици от СУ 

„Васил Левски“ - Крумовград, са предлагани от областната комисия на вниманието на националната 

комисия да бъдат допуснати до национален кръг. Резултатът от това постоянство и упоритост за 

публична изява  е допуснати два проекта до национален кръг на олимпиадата по информационни 



технологии, проведени в гр. Монтана(2014) и гр. Хисаря(2016), съоветно класирани на 15-то място 

в направление интернет приложения и на 4-то място в направление мултимедия. 

Кариерно ориентиране - Новите методи на преподаване по информационни технологии за 

кариерно ориентиране се базират на осемгодишен опит в т. нар. „свободна форма на подготовка“ за 

изготвяне на проекти по информационни технологии и избор на професията програмист/ софтуерен 

разработчик в IT сферата. 

Много млади хора не могат да вземат правилните образователни и професионални решения 

как да управляват кариерата си в динамично променящия се свят. Иновацията предлага идеи за 

тяхното бъдеще, инструменти, които да ги насочат при избора на професионална кариера, срещи с 

успешни млади хора, възпитаници на СУ „В. Левски“ – Крумовград в IT сферата.  

В последните години ученици от свободната форма на подготовка кандидатстват и биват 

приети в колежи и университети със специалности в IT сферата, като оценките от приемните изпити 

са отлични. Завършват тези колежи и университети, и успешно се реализират в големи софтуерни 

компании и за няколко години израстват като програмисти. 
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