
ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ – СИЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАСИЛВАНЕ 
ИНТЕРЕСА НА ДЕЦАТА КЪМ УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ 

 

 Ученето е полезно. Подготвя ни за превратностите на живота, изгражда ни като 
личности и ни помага да съществуваме. Това всеки зрял човек го знае, благодарение на 
годините прекарани в училище и натрупания опит. При съвременните ученици нещата 
стоят малко по-различно. И докато ние – техните учители, прекарвахме детските си 
години в залягане над учебниците и тетрадките, а след това в заслужени игри на 
открито, то при днешните деца нещата не са така. Новите технологии напълно са 
превзели свободното им време. Почти няма ученик без телефон, без таблет или 
компютър. В това няма нищо лошо. Стига обаче този интерес да не пречи на 
образованието на децата. И тук в помощ на учителите идват образователните 
платформи, чиято цел е да откликнат на интереса на учениците към информационните 
технологии и да им докаже, че ученето може да бъде хем полезно, хем приятно.  

 Една такава платформа, с която тази година започнах да работя в 5 клас, е Smart 
Classroom. Тя е предназначена за смесено обучение, т.е. с нея може да се работи и в 
учебните часове, и у дома. Второто се оказва изключително полезно, тъй като задачите 
за домашна работа в електронен вариант привличат повече интереса на децата. А и 
особено ценна се оказва и помощта на родителите, които по такъв начин също са 
въвлечени в учебния материал. 

Платформата дава възможност учителят да регистрира своите ученици по 
паралелки. След което работата в тази работна среда е изключително интуитивна.  

 
В нея учителите могат да разработват свои уроци и упражнения. Това гарантира, 

че дори и да отсъства от училище, ученикът може да наваксва материала у дома и даже 
да се упражнява върху задачи.  



 
Тук много полезна се оказва обратната връзка. Учителят има възможност да 

оценява поставените задачи и да посочи пропуските на учениците.  

 
 

Друга форма, чрез която учителят може да оцени своите ученици, е тестът. След 
въвеждане на въпросите от страна на учителя, верните отговори и точките, системата 
автоматично отчита оценките на учениците. Така много лесно, удобно и достъпно 
проверявам знанията на моите петокласници, защото решавайки теста у дома е 
гарантирано, че напрежението и стресът от изпитването изчезват. В този процес не 
рядко са привлечени и родителите, като по този начин ученето вкъщи става и по-
приятно. 



 
 Също много приятна и особено забавна за учениците се оказва образователната 
платформа Kahoot, която вече набира голяма популярност и в България. При нея 
особено силно присъства усещането за игра. А всички знаем, че подрастващите все още 
обичат много да играят и да се забавляват.  

 

 Платформата дава възможност учителят да състави тестови задачи, като 
въпросите могат да се онагледяват с илюстрации. И тук идва интересния момент. 
Достъпът до учебната игра може да се осъществи чрез мобилните телефони. Така най-
любимият предмет на децата – телефонът, вече не е необходимо да се изключва, а даже 
става основен инструмент за работа в клас.  



 

 

 След въвеждане на пин код за достъп, започва забавната част. Въпросите и 
отговорите се визуализират на учебната дъска, като отговорите са поставени в 
разноцветни правоъгълници с различни геометрични фигури. 

 

В същото време на телефоните се визуализират единствено разноцветните 
правоъгълници.  



 

Освен точност, платформата изисква и бързина на отговорите. След всеки въпрос 
на дъската се показват резултатите на участниците и временното класиране. Така се 
засилва състезателния дух у децата. Изпитната игра може да се провежда както 
индивидуално, така и на отбори.  

 

 На финала на своеобразното състезание в моите ученици остана усещането за 
забавление и приятно прекарано време. 



 

Именно заради всичко това електронните платформи се оказват особено полезни в 
процеса на обучение. Те откликват на интереса на децата, превръщат ги в малки 
изследователи на вечно обновяващата се електронна среда и привличат интереса им към 
ученето.  

 

 

 

  


