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поред българската образователна система децата със СОП трябва да бъдат 

интегрирани в общата учебна среда. Включването на децата със специални 

потребности в общообразователната система е процес, който се подпомага и 

реализира чрез изграждането и функционирането на съответната подкрепяща среда. Елементите 

на тази среда са: подходящи архитектурни и социално-битови условия; екип за личностна 

подкрепа и развитие, специални учебно-технически средства и апаратура; програми за обучение, 

подходящи дидактически материали и помагала и др. Равният достъп до образование, което е 

всепризнато право на всяко дете, не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а 

диференциране на грижата спрямо техните различни потребности. 

Обучението на деца със СОП се оказва, от една страна, бавен и труден процес, а от друга – 

предизвикателство. В зависимост от индивидуалните способности и потребности за децата със 

СОП се изготвя план за допълнителна подкрепа, по който те трябва да бъдат подпомогнати. 

Голяма част от тези деца се налага да посещават и други специалисти (психолог, логопед и т.н.) 

за преодоляване на установените дефицити. В своята работа с децата на тях им се налага да 

прилагат различни специфични методики, програми, материали, и др. средства, за да бъдат 

постигнати положителни резултати. Но често се стига до познатата и не толкова приятната 

ситуация: „А сега какво да използвам, как да го постигна...“ и т.н. Тази ситуация е често срещана 

в наши дни и то не само при работа с деца със СОП. В днешния свят на постоянно развиващи се 

информационни технологии на децата им става все по-скучно в училище. Постоянно се 

разработват софтуери, платформи, сайтове за обучение, чиято основна задача е да направят 

интересно ученето. В тази посока аз самата взех участие в разработването на мултисензорна 

система на обучение за деца със СОП. 
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Съвместно с другите педагогически подходи, практическите занимания и игрите все по-

често се използват за целите на неформалното обучение. Чрез тях, прилагайки ги, може да се 

достигне по-успешно до групи обучаеми със затруднения, да се привлекат и мотивират. 

Обучението, базирано на игра, лесно може да се персонализира, като предоставя иновативни 

инструменти за преподаване на основни знания и умения. Със своята завладяваща сила игрите 

могат да бъдат силен инструмент за ангажиране и задържане на вниманието, запазване на 

интереса и активността за продължително време. 

В края на 2012 г. Триада Софт ООД, гр. Варна стартира работа по проект на Националния 

иновационен фонд за разработка на интерактивна мултисензорна система за обучение на деца 

със специални образователни потребности (СОП). За целите на разработката бяха привлечени 

специалисти специални педагози и психолози с дългогодишен опит в работата с деца със СОП. 

Проектът приключи на 15 декември 2014 г. Проектът е насочен предимно към деца със специални 

образователни потребности, но би могъл да се използва и за т.нар. деца в норма. Дългогодишният 

практически опит на специалистите (специални педагози и психолози), разработващи 

мултисензорната система за обучение на деца със СОП, позволява много ясно и точно да се 

дефинират нуждите на всички субекти в учебния процес (деца, специалисти, родители). 

Системата се разработва за деца, които са обект на специфично корекционно-възпитателно 

въздействие в общообразователно заведение чрез ресурсно подпомагане, в специални училища 

и центрове с мултидисциплинарни екипи. Целта е компенсиране дефицитите на състояния от 

аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на вниманието и интелектуална недостатъчност. 

Системата бе наречена „Магичен свят“. 

Представеното проучване засяга актуална тема относно съвременното обучение на децата 

със СОП и е ориентирано към възможностите за оптимизиране на корекционно-възпитателния 

процес. 

Проведено бе изследване на деца, посещаващи Център за социална рехабилитация и 

интеграция за деца „Радост“ – гр. Варна. Изследването беше проведено в периода от септември 

2016 г. до януари 2017 г. Общо изследвани са 22 деца, от които – 11 с диагноза „Разстройство на 

експресивната реч – ОНР”, 6 – с диагноза „Aутизъм” и 5 – с диагноза „ХАДВ”. Децата са 

постъпили в центъра с медицински документи, които удостоверяват съответната диагноза. 

Диагнозата ОНР е логопедична, която логопедът в центъра е поставил след обследване на детето. 

В медицинските документи фигурира „Разстройство на експресивната реч”. 

За целта на изследването на децата се обяснява, че ще играят игра, която изследващият е 

избрал за тях. Изследването включва два момента – изследване с мултисензорна система на 

обучение „Магичен свят“ и изследване с конвенционални средства на обучение. Подборът беше 

направен според взетите предварително данни за знанията на децата. 

Изследването на всяко дете се проведе индивидуално, в спокойна и позната за детето среда. 

При първоначалната среща на всяко дете беше обяснено какво ще прави и беше запознато с 

Мултисензорната система „Магичен свят“. При повечето деца се регистрира положително 

отношение към изследващия и системата. Не липсваше и негативизъм, изразяващ се в 

първоначално безразличие, който след демонстриране, изчезна. Тази проява потвърждава факта, 

че стимулирането на повече от едно сетиво в работата с деца със СОП, води до желания резултат. 

Като обект на изследването бяха поставени възможностите за развитие и затвърждаване на 

нови знания при деца със СОП (ХАДВ, Аутизъм, ОНР) чрез мултисензорна система на обучение. 

Предметът на изследването е свързан с това да се отчете какво е влиянието на 

мултисензорната система на обучение „Магичен свят“ върху корекционния процес при деца със 

СОП. 
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Като цели на изследването формулирахме: 

1. Да се изследва (определи) влиянието на мултисензорната система „Магичен свят“ върху 

корекционния процес при деца със СОП. 

2. Да се изследва (определи) влиянието на конвенционални средства за обучение върху 

корекционния процес при деца със СОП. 

Задачи на изследването:  

1. Подбор на групи деца с различни диагнози, за да се проследи влиянието на 

мултисензорната система „Магичен свят“ в по-широк мащаб; 

2.  Определяне на подходящи за съответните деца игри (чек лист); 

3. Тестване на подбраните игри с подбраните групи деца; 

4. Оценка на ефективността на игрите от мултисензорната система „Магичен свят“; 

5. Тестване с други дидактични материали; 

6. Оценка на ефективността на игрите и дидактичните материали в корекционния процес; 

7. Сравнение на двата начина на въздействие в корекционния процес. 

Така поставените обект, предмет и цели на изследването логично доведоха до 

формулирането на две хипотези, доказването на които осмисляха създаването на подобен род 

мултисензорна система. 

Хипотеза 1: Ако се реализира обучение на децата чрез използването на мултисензорна 

система, то би могло да се очаква подобряване на академичните им знания.  

Хипотеза 2: Ако се реализира обучение на децата чрез използването на мултисензорна 

система, то би могло да се очаква устойчивост на получените знания и възможност за 

многократно прилагане. 

I. Описание на игрите, използвани при изследване с мултисензорна система на 

обучение „Магичен свят“ 

Първата игра „Подреждане на числата от 1 до 10“ (фиг.1) има за цел да се затвърди 

знанието за естествения ред на числата, както и обратния ред. Тази игра има вариант да бъде 

изиграна с влакче. 

 

Фиг. 1. Изображение на играта „Подреждане на числата от 1 до 10“ 

 

На екрана се появява гъсеница, а над нея цветни кръгчета, в които са изписани числата от 

1 до 10. Чува се следната инструкция: „Подреди числата от 1 до 10, за да получиш гъсеницата”. 

При вярно действие кръгчето с числото се позиционира и се чува одобрение: „Браво!“. При 

грешка кръгчето се връща на първоначалното си място и се чува: „Опитай пак!“. Това важи за 

всички числа. При два последователни грешни опита се включва т.нар. „помощ“(Хелп). 

Време за реакция след инструкция 1 – 30 сек. Ако няма реакция, се активира Хелп 1 с 

инструкция 1 – 10 сек. 
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Магийко: „А сега опитай ти!“ 

Време за реакция след Хелп 1 – 30 сек. Ако няма реакция, се активира Хелп 2 с инструкция 

1 – 10 сек.  

Магийко: „А сега опитай ти!“ 

Време за реакция след Хелп 2 – 30 сек. Ако няма реакция, се активира Хелп 3 за един обект 

– 10 сек.  

Магийко: „А сега опитай ти!“ 

Помощта, която се включва при описаните случаи, за всяка игра действа еднотипно: 

 Хелп 1 – показва конкретния обект, с който трябва да се работи и указва мястото, където 

трябва да се постави същият, като насочва вниманието едновременно към обект и място; 

 Хелп 2 – се включва, когато помощта от Хелп 1 не е достатъчна за детето – Аватарът се 

придвижва до мястото на обекта, с който се работи в момента, и го премества до съответното му 

място, но след това обектът се връща в изходна позиция; 

 Хелп 3 – се включва, когато помощта от Хелп 1 и Хелп 2 не е достатъчна. Аватарът се 

придвижва до мястото на обекта, с който се работи в момента, и го премества до съответното 

място, като обектът остава там, т.е. изпълнява действието, което детето е трябвало да изпълни. 

Целта на втората избрана игра „Горе-долу“ е насочена към развитието на пространствена 

ориентация – конкретно към понятията „горе”, „долу” и затвърждаване на изградената представа 

за тях и правилната им употреба.  

Игрите, които са включени в мултисензорната система, следват логиката запознаване, 

затвърждаване, като според индивидуалните особености на детето може да бъде избирано какво 

да му се даде. Всяка игра включва в себе си няколко игри с различна сложност. 

- Игра 1 на играта „Горе-долу“. Тази игра е въведение, по време на което детето слуша 
обяснение, кое е горе и кое – долу. 

На екрана има общ фон небе и трева. На екрана горе последователно се появяват слънце, 
облак, птичка, хвърчило, самолет.  

Обяснение (върви с появата на всеки обект): „Слънцето е горе. Облакът е горе. Птичката 
е горе. Хвърчилото е горе. Самолетът е горе.”  

След това на екрана последователно се появяват трева, цвете, таралеж, зайче, гъбка. 

Обяснение (върви с появата на всеки обект): „Тревата е долу. Цветето е долу. Таралежът 
е долу. Зайчето е долу. Гъбката е долу.” 

След като е минало обяснението, на екрана се появяват бутони, които предоставят 
възможност да бъде избрана опция според целта – „напред“, „играй отново“, „назад“.  

Ако бъде избрана опция „играй отново“, започва да върви отново обяснението за горе и 
долу. При избиране на опция „напред“ играта преминава на следващо ниво. 

- Игра 2 на играта „Горе-долу“. Игра за затвърждаване на представата за горе и долу. 
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На екрана има общ фон небе и трева В дясната страна на екрана е разположена галерия с 

обектите за горе и долу – фиг. 2. 

 

Фиг. 2. Изображение на играта за горе и долу – начало 

 

Инструкция: „Постави всяко на мястото му.” 

При вярно действие обектът се позиционира и се чува одобрение: „Браво!“ 

При грешка обектът се връща в галерията и се чува: „Опитай пак!“. 

Време за реакция след инструкция 1 – 30 сек. Ако няма реакция, се активира Хелп 1 с 
инструкция 1 – 10 сек. 

Магийко: „А сега опитай ти!“ 

Време за реакция след Хелп 1 – 30 сек. Ако няма реакция, се активира Хелп 2 с инструкция 
1 – 10 сек. 

Магийко: „А сега опитай ти!“ 

Време за реакция след Хелп 2 – 30 сек. Ако няма реакция, се активира Хелп 3 за един обект 
– 10 сек. 

Магийко: „А сега опитай ти!“ 

След като е минало обяснението, на екрана се появяват бутони, които предоставят 
възможност да бъде избрана опция според целта – „напред“, „играй отново“, „назад“.  

Ако бъде избрана опция „играй отново“, започва отново същата игра за затвърждаване. 
При избиране на опция „назад“ играта се връща на предишна стъпка за овладяване на знанията 
за горе и долу. 

Целта на третата избрана игра  „Ден и нощ“ е да формира представа у децата за ден и нощ 
и тази представа да бъде затвърдена. 

Игра 1 на играта „Ден и нощ“. Тази игра е въведение, по време на което детето слуша 

обяснение, кога е „ден“ и кога – „нощ“, което дава Магийко. 

На монитора е изобразена природна картина в два варианта – ден вляво и нощ вдясно. В 
картина ден присъстват следните елементи: слънце, бяло облаче, пеперудки, трева, цветя, дърво, 
къщичка, петел на ограда – фиг.3. 
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Фиг. 3. Изображение на играта „Ден и нощ“ – въведение 

 

В картина нощ присъстват следните елементи: нощно небе, луна, звезди, дърво, къща със 

светещо прозорче, бухал на дърво. 

Обяснение 1 (Магийко): „Сега ще научиш кога е ден и кога е нощ.“           

Обяснение 2: „Слънцето грее. Светло е. Хората и повечето животни са будни. Това е ден!”. 

Елементите в дневната картина пулсират. 

Обяснение 3: „Тъмно е. На небето има луна и звезди. Хората и повечето животни спят. 

Това е нощ.“ Картината се затъмнява и елементите пулсират. 

След като е минало обяснението, на екрана се появяват бутони, които предоставят 

възможност да бъде избрана опция според целта – „напред“, „играй отново“, „назад“. 

Ако бъде избрана опция „играй отново“, започва да върви отново обяснението за ден и нощ. 

При избиране на опция „напред“ играта преминава на следващо ниво, при което се изисква 

от детето да постави елементите от галерията на правилното им място, т.е. това е игра за 

затвърждаване на знанията за ден и нощ. 

- Игра 2 на играта „Ден и нощ“ – Игра за затвърждаване на представата за ден и нощ. 

Екранът е разделен на две части – светлосиня и тъмносиня за ден и нощ. В галерията има 

обекти (смесени), позволяващи създаването на дневно и нощно небе – слънце, облаци, луна и 

звезди, както е показано на фиг.4. 

 

Фиг. 4. Изображение на начало на играта за затвърждаване представата за ден и нощ 
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Инструкция 1: „Постави всяко на мястото му“ 

При вярно действие изображението се позиционира и се чува одобрение: „Браво!“. 

При грешка изображението се връща на първоначалното си място и се чува: „Опитай пак!“. 

Време за реакция след инструкция 1 – 30 сек. Ако няма реакция, се активира Хелп 1 с 

инструкция 1 – 10 сек. 

Магийко: „А сега опитай ти!“. 

Време за реакция след Хелп 1 – 30 сек. Ако няма реакция, се активира Хелп 2 с инструкция 

1 – 10 сек. 

Магийко: „А сега опитай ти!“ 

Време за реакция след Хелп 2 – 30 сек. Ако няма реакция, се активира Хелп 3 за един обект 

– 10 сек. 

Магийко: „А сега опитай ти!“ 

II. Описание на игрите, които са използвани при изследване с конвенционални 

средства за обучение  

Първата игра Подреждане на числата от 1 до 10 – целта е да се затвърди представата за 

естествения ред на числата. Пред детето на масата се поставят цветни цифри от 1 до 10 (фиг.5). 

Фиг. 5. Изображение на цифри за играта „Подреди числата“ 

 

Инструкция 1: „Преброй от 1 до 10“. 

Инструкция 2: „Сега отново преброй, но с казването на всяко число вземи съответната 

цветна цифра и я подреди в редица“. 

При затруднение на детето, то отново бива помолено да преброи от 1 до 10 и след това да 

продължи с нареждането. 

Втората игра „Горе-долу“ има за цел формиране на понятията „горе“, „долу“ и 

затвърждаване на представите за тях. На детето се показва картина, на която е изобразено небе и 

поляна. На небето са разположени птица, слънце, самолет, хвърчило, а на поляната – цвете, зайче, 

мече, гъбка, дърво (предметни картинки, които могат да се местят). Картинките, които са 

използвани, са заимствани от google изображения – фиг.6. 
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Фиг. 6. Изображение на материали за играта „Горе-долу“ 

 

Ако детето е на ниво формиране на понятията, се разиграва игра, с която да му се помогне 

да научи кое е горе, кое – долу. За целта на картината с небе и поляна предварително се поставят 

съответните картинки за горе и долу.  

Инструкция 1: „Покажи слънцето!“,. Детето показва слънцето на картинката. 

Изследващият дава обяснение: „Слънцето е горе“.  

Инструкция 2: „Покажи пеперудката!“ Детето показва пеперудката на картинката. 

Изследващият дава обяснение: Пеперудката е горе!“.  

Инструкция 3: „Покажи самолета!“ Детето показва самолета на картинката. Изследващият 

дава обяснение: „Самолетът е горе“. 

Инструкция 3: „Покажи хвърчилото!“ Детето показва хвърчилото на картинката. 

Изследващият дава обяснение: „Хвърчилото е горе“. 
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Следва игра, с която детето затвърждава понятието горе. На детето се дава същата картина 

с небе и поляна, но без изображения на тях. 

Инструкция 1: „Постави слънцето горе!“ 

Инструкция 2: „Постави самолета горе!“ 

Инструкция 3: „Постави хвърчилото горе!“ 

Инструкция 4: „Постави птичката горе!“ 

По аналогичен начин се формира и понятието „долу“. 

Ако детето трябва да затвърди представите за горе-долу, му се предлага картина с небе и 

поляна и картинки с изображения на: слънце, пеперуда, самолет, хвърчило, дърво, цвете, зайче, 

гъбка, мече. 

Инструкция: „Постави всяка картинка на мястото ѝ!“ 

Третата игра  „Ден и нощ“ има за цел формиране на понятията ден и нощ и затвърждаване 

на представите за тях. 

На детето се показват две картини – едната за ден, другата за нощ. На картината за ден е 

изобразено слънце; деца, които карат колело; пеперудка, която лети. Картинките, които са 

използвани, са заимствани от google изображения.  

На картината за нощ е нарисувано тъмно небе с луна и звезди, дете, което спи. 

На детето се показват картините една след друга, като за всяка се обяснява кое е ден, кое е 

нощ. Ако детето е на ниво формиране на понятията, се разиграва игра, с която да му се помогне 

да научи кое е ден, кое – нощ. 

Инструкция 1: „Покажи къде е слънцето!“,. Детето показва слънцето на картинката. 

Изследващият дава обяснение: „Слънцето грее през деня. Светло е!“.  

Инструкция 2: „Покажи къде е пеперудката!“ Детето показва пеперудката на картинката. 

Изследващият дава обяснение: Пеперудката лети през деня!“.  

Инструкция 3: „Покажи къде е детето!“ Детето показва детето на картинката. 

Изследващият дава обяснение: „Детето играе през деня“. 

Следва работа с картината за нощ. 

Инструкция 1: „Покажи луната и звездите!“ Детето показва луната и звездите на 

картинката. Изследващият дава обяснение: „Луната и звездите са на небето през нощта. Тъмно 

е“. 

Инструкция 2: „Покажи детето!“ Детето показва детето на картинката. Изследващият дава 

обяснение: „Детето спи през нощта“. 

В случаите, при които трябва да се затвърди представата за ден и нощ, на децата се 

предлага игра, в която от тях се изисква да поставят различни картинки на съответните им места .  
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На детето се дават две картини едната за ден, другата за нощ и картинки с изобразени на 

тях: пеперуда, която лети; слънце; дете, което рита топка; дете, което кара колело; луна и звезди; 

дете, което спи. Картинките, които са използвани, са заимствани от google изображения (фиг.7). 

 

  
 

 
 

 

 

Фиг. 7. Изображение на материали за играта „Ден и нощ“ 

 

Инструкция: „Постави всяка картинка на мястото й!“ 

Обяснение: „Ако на картинката е изобразено нещо, което се случва през деня, поставяш я 

на картината за ден. Ако на картинката е изобразено нещо, което се случва през нощта, поставяш 

я на картината за нощ“. 

През последните години с напредването на технологиите интерактивните средства 

навлизат както в обучителния процес, така и в корекционния. Разработват се различни софтуери, 

които да ги подпомогнат. Традиционните средства не са забравени, напротив те имат своето 

значимо място. Практиката показва, че ние като специалисти основно разчитаме на 

традиционните, но все повече използваме и интерактивните. Онагледяването е най-лесният 

начин да бъде възприета една или друга информация. Всеки в работата си решава как да направи 

това. 

III. Анализ на резултатите 

1. Количествен анализ 

Изследваната интерактивна система дава няколко параметъра, които биха могли да бъдат 

използвани като „изход”, така че да бъдат отчитани резултати от използването й. 
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Тези параметри включват: 

- „опит” (поредно прилагане на конкретната игра от съответното дете); 

- „точки” (точки, които се натрупват в рамките на играта); 

- „време” (време, за което е приключена играта); 

- -„помощ” (брой пъти на включване на Хелп системата). 

Доколкото обаче приключването на играта е съпроводено с постигане на висок резултат – 

на практика много рядко резултатите са под 153 от 160 точки (98 от 100) – този показател се 

оказва съмнителен като даващ правдоподобна оценка. 

Включването на „хелп” също има своите недостатъци като показател, например заради 

факта, че индивидуалните особености на конкретното изследвано дете са в състояние да 

повлияят, както и факта, че бутонът Хелп на системата е разработен по атрактивен начин, могат 

да породят въпроси, защо е включван Хелп. 

Ето защо се концентрираме върху времето за успешно преминаване на една игра като 

основен показател, който може да ни покаже наличието или липсата на напредък в постиженията 

на изследваното дете. Тъй като диагнозата влияе върху начина на възприемане и отработване на 

задачите, можем да разделим изследваните деца по диагнози и да правим сравненията за 

влиянието на системата и за всяка диагноза поотделно. 

1. 1. Основна (експериментална) група 

Общо изследвани са 22 деца, от които – 11 с диагноза „ОНР”, 6 – с диагноза „Aутизъм” и 

5 – с диагноза „ХАДВ”. Занятията, в рамките на които са направени изследванията, са проведени 

в периода 11.10.2016 г. – 21.01.2017 г., в гр. Варна.  

С децата бяха проведени следните игри: 

- „Гъсеница” – подреждане на числа от 1 до 10; 

- „Ден и нощ” – „намери и постави” 

- „Горе-долу” – „намери и постави”. 

Като цяло, системата се оказва много атрактивна за децата. Основните наблюдения при 

различните деца (отразени като „забележка” в дневника за работа със системата) са показани в 

табл.1. 

Таблица 1  

Коментари по проведените игри 

*бързо се ориентира 

*прояви интерес 

*задържа вниманието върху играта 

*прояви интерес и желание за работа 

*затруднения в използването на touch функцията 

*бързо се осъществи контакт 

*първоначално не се ориентира по инструкция 
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*имаше нужда от показване, която се състоеше от изиграване с 

един обект 

*фразата „опитай пак” играеше роля на подтикването, което 

първоначално се направи от изследващия 

*поява на отразена реч 

*при първата среща, с помощ се привлече вниманието 

*при следваща среща нямаше нужда от намеса 

*първоначално имаше нужда от постоянна намеса на изследващия 

*при всеки следващ опит намесата беше по-рядко 

*имаше трудности с touch функцията 

*отначало подканването беше за всеки обект 

*с всеки опит допълнителното подканване стана по-рядко 

*прекалено припрян, много бързаше 

*с всеки опит се наблюдаваше по-голям самоконтрол 

*разсейва се от странични шумове 

*въпреки тежкото речево нарушение, чрез различните 

стимули,предлагани от системата, успя да се справи макар и 

механично 

*първата игра с държане на ръката 

*следващите опити започваха заедно с изследващия, като в 

определени моменти продължаваше само 

*бързо се ориентира 

*изчаква напомняне от изследващия 

*проявява избирателност, при интерес работи без помощ 

*отначало много разсеян, пита за неща извън темата 

*мързелив 
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*когато не знае, спира да работи, но след помощта се ориентира 

и работи сам 

*отначало трудно привличане на внимание 

*успя да задържи вниманието си по време на изследването с 

игрите 

*трудно изпълнение на инструкции 

*с всеки опит разбирането се подобряваше 

*поява на отразена реч 

*игрите със системата изиграха ролята на стимул да изпълнява 

определени задачи 

*вниманието беше привлечено и задържано по време на 

изследването 

*първоначално имаше нужда от допълнително обяснение 

*първоначално не искаше, но се заинтригува след като видя екрана 

*с допълнителни инструкция започна да работи помощта беше 

сложи 1 до 2 и така до края 

*сама работи след включване на Хелп 1, ориентира се какво се иска 

*подходи с нежелание 

*след демонстрация, прояви интерес 

*добре се ориентира след Хелповете, нямаше нужда от друга 

помощ 

*добре се ориентира след запознаване с играта 

 

При прилагането на тестовете за значимост, използваме параметъра „време”. За целите на 

теста, значенията на параметъра „незавършена” (игра), т.е. „безкрайно” време, коригирахме на 

„1200”, което е една много висока стойност, значително над максималните стойности при 

завършените игри. Това, от една страна, не модифицира резултатите от теста, а от друга страна, 

позволява в теста да бъдат включени и опити, които в противен случай биха били 

неанализируеми с този тип статистически похват. 

 Последователни опити, проведени в един и същи ден 

Прилагането на t-тест върху показателя „време за завършване на играта” показва следното: 

Листинг 1 Резултати от t-тест, проведен в R 



 

THE APPLICATION OF VARIOUS MEANS, SUPPORTING THE 
EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

– A NECESSITY AND CHALLENGE 

PETYA HRISTANOVA 241-261 

254 

> t.test(s4e$t1, s4e$t2, paired=TRUE) 

Paired t-test 

data:  s4e$t1 and s4e$t2 

t = 3.9383, df = 32, p-value = 0.0004164 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

98.13779 308.40766 

sample estimates: 

mean of the differences 

203.2727 

Въз основа на научната ни хипотеза 1, формулираме статистическа хипотеза в следния вид: 

- Нулевата ни хипотеза е, че няма разлика във времената (в този случай научната ни 

хипотеза би се оказала невярна) 

- Алтернативната ни хипотеза е, че разлика е налице (това би било статистическо 

потвърждение на научната ни хипотеза). 

Тестваме при 5% (едностранен тест, тип „right tail”), при 32 степени на свобода критичната 

стойност е 2.03. Емпирично получената стойност е 3.93, т.е. резултатът е статистически значим. 

Отхвърляме нулевата хипотеза, при това с p-стойност под 0.001 (0.0004164). 

Заключението ни е, че налице е статистически значима разлика между времената на 

завършване на играта, т.е. времената се различават значително. При това вторите времена (на 

повторна игра) са по-ниски от първите, т.е. наблюдава се напредък в усвояването на знанията, 

вградени в играта. В този случай приемаме алтернативната хипотеза за вярна. 

 Последователни опити, проведени с една и съща игра, но с интервал от 1 или 2 

седмици (при последващи посещения на центъра) 

Сравняваме времената на „най-добро време от първия път” с „първи опит” от следващото 

посещение, за една и съща игра. 

Не с всички деца са провеждани занятия в рамките на последователни седмици, а също и в 

много от случаите посещенията са били посветени на различна игра, ето защо обемът на данните 

тук е по-ограничен.  

И тук прилагаме t-тест върху показателя „време за завършване на играта”. 

Листинг 2 Резултати от t-тест, проведен в R 

> t.test(s4w$t1, s4w$t2, paired=TRUE) 

Paired t-test 

data:  s4w$t1 and s4w$t2 

t = 4.8296, df = 28, p-value = 4.419e-05 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 
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87.41212 216.17409 

sample estimates: 

mean of the differences 

151.7931 

Въз основа на научните ни хипотези – хипотеза 1 и хипотеза 2, формулираме 

статистическа хипотеза в следния вид: 

- Нулевата ни хипотеза е, че няма разлика във времената (в този случай научната ни 

хипотеза би се оказала невярна) 

- Алтернативната ни хипотеза е, че разлика е налице (това би било статистическо 

потвърждение на научната ни хипотеза). 

Отново тестваме при 5% (едностранен тест, тип „right tail”), този път при 28 степени на 

свобода – критичната стойност е 2.04. Емпирично получената стойност е 4.829, т.е. резултатът е 

статистически значим. Отново отхвърляме нулевата хипотеза и отново с много ниска p-стойност 

под 0.001 (практически нула). 

И за този тест заключението ни е, че налице е статистически значима разлика между 

времената на завършване на играта, т.е. времената се различават значително. При това 

вторите времена (на повторна игра) са по-ниски от първите, т.е. наблюдава се напредък в 

усвояването на знанията, вградени в играта. И тук отново приемаме алтернативната ни 

хипотеза за вярна. 

Вземайки предвид, че тук става дума за тестване през една или две (в някои случаи три) 

седмици, наблюдаваме устойчивост на получените знания. Можем да твърдим, че знанията, 

получени с помощта на изследваната система, остават трайно в паметта, което е в синхрон 

с научната ни хипотеза 2. 

1.2. Контролна група 

Групата се състои от 22 деца, с които са проведени експерименти в периода 21.09.2016 г. – 

05.10.2016 г. 

Общо са проведени 144 експеримента – игри с помощта на традиционно използвани за 

целта средства. Представяните игри са „числа от едно до десет”, „горе-долу”, „ден-нощ”. 

Количествената оценка на резултатите е по скалата от 0 до 4, както е показано в табл. 2. 

Таблица 2 

Скала за оценка 

СКАЛА 

0 без резултат 

1 бавно 

2 умерено 

3 бързо 

4 отлично 
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Разделяме изследваните деца по диагнози – ОНР, Аутизъм, ХАДВ. 

Диагноза ОНР 

Тестваме върху общо 64 експеримента, които са проведени последователно – под формата 

на „първи опит” и „втори опит”, с 11 изследвани деца, т.е. по 32 опита за паралелно сравняване. 

Резултатите са: 

Листинг 3 Резултати от t-тест, проведен в R 

Paired t-test 

data:  a and b 

t = -2.396, df = 31, p-value = 0.0228 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

-0.28925337 -0.02324663 

sample estimates: 

mean of the differences 

-0.15625 

Тестът показва, че при резултатите от първия и втория експеримент има разлика, и то 

положителна. Резултатът е статистически значим (p = 0.0228). Заключаваме, че децата 

показват напредък (имат по-високи получени балови оценки) при втория опит с игрите. 

Диагноза Aутизъм 

Тествани са 6 деца, като са направени общо 44 опита (2 тура по 22 опита). 

Представяните игри са „числа от едно до десет”, „горе-долу”, „ден-нощ”. 

Листинг 4 Резултати от t-тест, проведен в R 

Paired t-test 

data:  a and b 

t = -4.5826, df = 21, p-value = 0.0001615 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

-0.7269045 -0.2730955 

sample estimates: 

mean of the differences 

-0.5 

И при тази диагноза резултатът е статистически значим (p < 0.001). 
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Отхвърляме нулевата хипотеза за липса на различия между двете сравнявани групи от игри. 

И тук заключаваме, че при последващ опит с игрите децата постигат по-висок резултат (като 

балова оценка). 

Диагноза ХАДВ 

Тествани са 5 деца, общо 36 опита (2 тура по 18 опита). Експериментите са проведени в 

периода 21.09.2016 г. – 10.10.2016 г. 

Представяните игри са както и при децата с другите диагнози – „числа от едно до десет”, 

„горе-долу”, „ден-нощ”. 

Листинг 5 Резултати от t-тест, проведен в R 

Paired t-test 

data:  a and b 

t = -1.8439, df = 17, p-value = 0.0827 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

-0.35736802  0.02403469 

sample estimates: 

mean of the differences 

-0.1666667 

При децата с тази диагноза резултатът е статистически незначим (p > 0.05), което 

означава, че не може да се отхвърли нулевата хипотеза за липса на разлика между групите. 

Можем да направим заключението, че повторното представяне на играта не води до 

подобряване на резултатите. Като цяло, резултатите от контролната група показват, че не може 

да се направи общо заключение (за всички диагнози) относно ефекта от традиционно 

използваните игри. Докато при деца с ОНР и Аутизъм ефектът е налице, то за деца с ХАДВ това 

не е така. 

Като общ извод можем да приемем, че резултатите от контролната група са 

разнопосочни, без категорично изразен универсален ефект. 

Работата с деца със специални образователни потребности е провокация за всеки един, 

който се докосне до тях. Макар и с еднакви диагнози, всеки стимул, който им се предлага, трябва 

да бъде съобразен с индивидуалните способности и потребности. Използването и комбинирането 

на различни средства за обучение дава възможност, от една страна, на детето да му бъде 

поднесена информацията по атрактивен начин, а от друга, да се забавлява и да не усеща, че не се 

справя, изпитва трудности и т.н.  

Получените резултати и техният анализ потвърдиха правдоподобността на нашите 

хипотези. Направеното изследване няма за цел да игнорира едни и да покаже кои средства са по-

добри. В днешната реалност, изпълнена с много иновационни методи и средства, използването 

на интерактивни средства при обучението на деца със СОП, а и при деца в норма, трябва да бъде 

премерено. Правилото за златната среда важи и тук. Използването кара всеки един специалист 
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да се вгледа по-добре в децата, за да постигне своята цел, а това всъщност е в основата на едно 

добро, качествено обучение. 

2. Качествен анализ  

2.1.Качествен анализ на резултатите, получени с мултисензорна система на обучение 

„Магичен свят“ 

Играта „Подреждане на числата от 1 до 10“ беше използвана при общо 18 деца, 5 от тях с 

диагноза ОНР, 2 с ХАДВ, и 3 с Аутизъм. 10 от децата я изиграха 2 пъти, последователно в един 

и същи ден, а 15 деца я изиграха в различни дни. Показателите, които са заложени да бъдат 

отчетени от системата, са време за изпълнение, включване на помощ (Хелп), брой включена 

помощ. Също бяха отчетени и показатели, получени чрез непосредствено наблюдение.  

Анализът на получените данни от играта „Подреждане на числата от 1 до 10“ по първия 

показател време за изпълнение  показват, че при първия опит всяко дете е имало нужда от 

повече време, за да завърши играта, като само едно дете не успя да завърши играта при първи 

опит. 

Поради индивидуалните особености на децата и поради това, че Хелп е разработен по-

атрактивен начин данните, записани в системата за включването на Хелп, не дават реална 

представа доколко детето се справя. Затова при следващите игри не е правен анализ на брой 

включване на Хелп. 

Това, което се наблюдава по време на провеждане на изследването с децата, е че те с 

интерес следяха какво се случва на екрана, някои имаха нужда от вербална инструкция от типа: 

„Погледни сега Магийко как ще ти помогне” и др. подобни. Относно включването на помощта 

се наблюдава следното: При 9 от 10 деца се е вкючил Хелп 1 (между един и седем пъти); Хелп 2 

се е включил само при две деца, а Хелп 3 не се е включвал. При пет от децата във втория опит на 

изиграване на играта няма включване на помощ. При едно дете не е отчетено включване на Хелп.  

В графата забележка са отбелязани факти, които са отчетени от изследващия. При някои 

от децата първо се отчита нежелание за работа, а след това проява на интерес, при други се отчете 

нуждата от постоянно насочване, а след това намаляване. Като цяло при всички деца се 

наблюдава привличане и задържане на вниманието. 

Отчитайки записаните резултати относно включване на бутоните Хелп и вземайки предвид 

наблюдаваното по време на играта, може да се направи извод, че включването на различните 

степени на Хелп помага на децата, от една страна, да се привлече отново вниманието им, а от 

друга, да се ориентират, продължат и изпълнят задачата. Трябва да се отбележи, че поради 

по-бавното възприемане, при включването на бутоните Хелп, се налагаше да има и допълнителна 

помощ (вербална инструкция). 

От направения анализ по-горе може да заключим, че използването на играта 

„Подреждане на числата от 1 до 10“ от мултисензорната система „Магичен свят“ в 

корекционния процес дава положителни резултати и помага да се затвърди представата у 

децата за естествения ред на числата. 

Резултатите, получени при направено сравнение на времената на „най-добро време от 

първия път” с „първи опит” от следващото посещение, за една и съща игра, като интревалът е 

една или две седмици, показват, че при 7 от децата разликата във времето, необходимо да 

завършат играта, е до 70 секунди, а при останалите над 70 секунди. Имайки предвид, че тук става 

дума за тестване през една или две (в някои случаи три) седмици, наблюдаваме устойчивост на 

получените знания. 
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Можем да твърдим, че знанията, получени с помощта на изследваната система, се 

закрепят трайно в паметта. 

Играта „Ден и нощ“ беше използвана при 9 деца, от които 3 с Аутизъм, 2 с ХАДВ, 4 с ОНР. 

Всички 9 деца изиграха играта по два пъти в един и същи ден.  

При първия опит на изиграване на играта три от децата не са успели да я завършат, две от 

децата са с време над 600 секунди, две деца са с време 374, 469 секунди, и две с около 200 секунди. 

При втория опит обаче при всички деца се наблюдават големи разлики във времето за изпълнение 

в сравнение с първия път. Тук няма дете, което да не е завършило играта. При 6 от децата времето 

е намалено на половина и повече, а при другите с около 100 секунди. 

Анализът на получените данни от играта „Ден и нощ“ по първия показател време за 

изпълнение показва, че при първия опит всяко дете е имало нужда от повече време, за да 

завърши играта. Може да се предположи, че с всяко ново изиграване на играта, времето ще се 

подобрява при всички. 

Направеното сравнение на времената на „най-добро време от първия път” с „първи опит” 

от следващото посещение, за една и съща игра, като интервалът е една или две седмици показва, 

че 6 деца са дали време 2 (това е времето на „първи опит” от следващото посещение, за една и 

съща игра, като интервалът е една или две седмици) по-малко от време 1 (най-доброто време, 

получено при изиграване на играта в един и същи ден). При три от тях това време е два пъти и 

повече по-малко от първото време. Едно дете е с по-голямо време 2, но там имаше причина 

(детето стана от стола). 

От получените резултати може да се направи извод, че децата, независимо от 

трудностите, които имат, чрез мултисензорната система успяват да затвърдят знанията и 

те да останат трайно в паметта им. 

Играта „Горе-долу“ беше използвана при 5 деца – 3 с ОНР, 1 с Аутизъм и 1 с ХАДВ. В 

Приложение 9 са показани резултатите на децата, изиграли играта 2 пъти в един същи ден.  

И тук данните сочат, че при първи опит децата са имали нужда от повече време за 

изпълнение, докато при втория опит времето при всички е било значително по-малко (при две 

деца е наполовина по-малко, а при другите две разликата е около 90 секунди). И тук може да се 

предположи, че с всеки опит времето ще намалява и ще има по-малко включване на Хелп. 

Направено е сравнение на времената на „най-добро време от първия път” с „първи опит” 

от следващото посещение, за една и съща игра, като интервалът е една или две седмици. Тук 

имаме данни за две деца. И при двете резултатите за времето за изпълнение на играта след период 

от 1-2 седмици е по-малко в сравнение с това, което са показали, когато са играли играта за първи 

път. 

2.2. Качествен анализ на резултатите, получени с традиционни средства 

Изследванията са направени в периода 27.09.2016 г. – 05.10.2016 г. Анализът на 

получените резултати показва, че в графата забележки, при всички деца е отбелязано наличието 

на негативни реакции: „трудно се привлича внимание“, „бързо се разсейва“, „трудно се 

концентрира“, „работи, но се разсейва бързо“, „отказва да работи“, „постоянна намеса на 

изследващия“, „бързо губи интерес“ и т.н. Всичко това е свързано с индивидуалните особености 

на всяко дете и това определено затруднява корекционния процес. 

19 деца изиграха играта „Подреди числата от 1 до 10“. Целта на играта е да се затвърди 

естествения ред на числата. Играта е представяна на децата два пъти с интервал 1-2 седмици, 

като и при двете посещения детето има по два опита.  
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При първото посещение, при първи опит само едно дете се е справило със задачата, 

получило е оценка 3; Пет (5) деца не са се справили, получили са оценка 1, осем (8) деца са 

получили оценка 1, пет (5) деца са получили оценка 2. При втори опит в същия ден резултатите 

са следните – едно от децата, които не са се справили, не е успяло и при втория опит, а другите 

четири са получили оценка 1; три от децата, които при първи опит са получили оценка 1, при 

втори опит получават оценка 2, а останалите 5 пак получават оценка 1; 1 от децата, получили 

оценка 2 при втори опит, получава оценка 3, а останалите 4 пак получават оценка 2. 

Изводът, който направихме на база получените резултати, е, че за да се постигнат трайни 

знания децата имат нужда от многократни повторения. При някои това е неефективно, което 

означава, че на детето отново трябва да му се представи конкретното знание за възприемане.  

При второто тестване след 1-3 седмици две деца се справят със задачата. 12 деца са дали 

същите резултати, т.е. получават същите оценки и при първи и при втори опит както при 

предишното тестване. 5 деца получават оценка, по-висока с една единица в сравнение с първи 

опит от предишното тестване. При втори опит оценката е същата, такава каквато са получили 

при първия опит. И тук изводът, който може да бъде направен е, че са нужни многократни 

повторения, за да се затвърди едно знание, но рискът да не се стигне до желаната цел е голям. 

Алтернативата, която може да се предложи, съобразено естествено с възможности и особености 

на децата, е да се предлагат и други средства, начини на обучение. 

При другите две игри се наблюдава еднотипна картина. Налага се да бъдат правени 

многократни повторения, за да бъде затвърдено едно знание. 

Практиката показва, че за да се постигнат желаните цели при работа с деца със СОП е 

необходимо освен многократни повторения, но и използването на различни стимули.  

Анализът на получените резултати от направеното изследване с конкретните деца, показва, 

че по-добри резултати сме постигнали при използване на мултисензорната система на обучение 

„Магичен свят“. Но това по никакъв начин не означава, че тази система е по-добра от всички 

останали средства, които биха могли да се използват. Напротив, тези резултати показват, че за 

да бъде корекционният процес оптимален и успешен, трябва да се използват различни стимули. 

Прилагането на различни средства за обучение в ежедневната ми работа с деца със СОП, 

показва, че ако при едно дете със СОП се постигнат добри резултати и се бележи напредък чрез 

използване на определена методика, то при друго дете със същата диагноза и прилагане на 

същата методика, резултатът може да бъде различен – да няма положителни резултати. 

Прецизирането на средствата, които ще се ползват при работа с всяко дете, е в основата на една 

успешна корекционно-възпитателна работа. 

Изводи и препоръки 

Въз основа на количествения и качествения анализ на резултатите от направеното 

изследване, неговия предмет, обект, цели, задачи и формулираните хипотези, могат да бъдат 

направени следните изводи и препоръки. 

1. Резултатите от проведеното изследване показват, че не може да се направи общо 

заключение (за всички диагнози) относно ефекта от използването на традиционни средства в 

корекционния процес при деца със СОП. Докато при деца с ОНР и Аутизъм ефектът е налице, то 

за деца с ХАДВ това не е така. Можем да приемем, че резултатите са разнопосочни, без 

категорично изразен универсален ефект. 

2. За да бъдат резултатите положителни и при възприемане, и при затвърждаване на знания 

чрез използване на традиционни средства, са нужни многократни повторения. 
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3. Чрез използване на мултисензорна система на обучение „Магичен свят” в корекционния 

процес се наблюдава напредък в усвояването на знания, вградени в дадената игра. (При 

извършване на два последователни опита в един и същи ден с мултисензорната система на 

обучение „Магичен свят“ се установява статистически значима разлика между времената на 

завършване на играта, т.е. времената се различават значително – вторите времена са по-ниски от 

първите). 

4. Знанията, получени с помощта на мултисензорна система на обучение „Магичен свят”, 

са устойчиви. (При извършване на последователни опити, проведени с една и съща игра, но с 

интервал от 1 или 2 седмици с мултисензорната система на обучение „Магичен свят“, се 

установява статистически значима разлика между времената на завършване на играта, т.е. 

времената се различават значително – вторите времена (на повторна игра) са по-ниски от 

първите).  

5. Мултисензорната система на обучение може да бъде използвана успешно като 

допълнително средство в корекционно-възпитателния процес. 

Използването на мултисензорния подход в обучението на деца в норма и деца със СОП е в 

основата на техните положителни резултати и постижения. Родител, учител, специален педагог, 

логопед, психолог, възпитател използват този подход, за да постигнат поставените цели. Всеки 

един от тях използва различни средства, с които да стимулира повече сетива у детето и така да 

направи възприемането, затвърждаването на информацията интересно, лесно и забавно. 

Препоръките са свързвани с: 

 осигуряване на последователност и яснота при употребата на понятията и/или при 

въвеждането на нови понятия;  

 осигуряване на възможност за усвояване на допълнителни знания и умения;  

 онагледяване на абстрактни теоретични понятия и концепции и подпомагане процеса 

на познание; 

 организиране на такъв тип образователен процес, при който стимули от различно 

естество синергийно атакуват психиката на обучаваните,  за да се предизвикат множество 

реакции, които да подпомогнат многостранно познавателно развитие на личността; 

 тъй като децата със СОП са с по-силно изразено нагледно-образно мислене, 

абстрактността на някои понятия може да се предаде по начин, улесняващ разбирането им – като 

не само се разкрият в същността си, но й като се промени посоката на въздействие на 

информацията за тях; 

 информацията може не само да информира – тя може да мотивира и активизира ученика; 

 овладяване на знания и умения и формиране на отношения; 

 затвърждаване или практическо прилагане на усвоените знания и умения; 

 анализиране, осмисляне и реализиране на образователните цели и на учебното 

съдържание. 

 

 

 

 

 

 

 

 


