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Заглавие https://ucha.se Уча се 

Въведение Комитетът на съветниците по природни науки и Панелът 
по образователните технологии в САЩ предлагат 
учителите да преподават с образователни технологии, а 
не да преподават за образователни технологии. По този 
начин ИКТ могат да бъдат предмет и инструмент, който 
да се използва за преподаване на други предмети или за 
достъп до информация, комуникация с други. В 
държавните училища в САЩ обикновено се използват 
три подхода за интегриране на ИКТ в учебната програма 
в основните и средните училища: а) отделен курс по ИКТ; 
б) в учебната програма; и в) комбинация от курсова и 
междупредметната работа. Предложени и внедрени са 
следните модели: 

• Модел 1: ИКТ като предмет: В този модел ИКТ се приема 
като предмет. Следователно този модел изисква 
специфичен курс по ИКТ, интегриран в учебната 
програма за 5 клас. 6-ти клас - Предмет: ИКТ; Цел: Да се 
развият необходимите умения и знания за използване на 
разнообразни информационни и комуникационни 
технологии; Съдържание: Входни и изходни устройства: 
Мултимедийно създаване, представяне, Уеб 
инструменти, цифрови камери, скенери, E-mail , онлайн 
дискусии, уеб среди, калкулатори, събиране на данни, 
видео, образователен софтуер. 

• Модел 2: ИКТ интеграция: В рамките на този модел ИКТ 
не са предмет на преподаване. ИКТ е културен, 
медиационен инструмент в системата от дейности, в 
който учениците и учителите съвместно конструират 
нови знания, с други думи, учениците и учителите 
вършат работата по уроците. 10-ти клас - Предмет: 
География, Цел: Изучаване на различни географски 
области и признаване на културни различия, 
Съдържание: Ескимоси, География, местоположение на 
земята, население, демографска информация, икономика, 
основна търговия. Материал: Интернет, Google Earth, 
Google Search engine. 

• Модел 3: Интегриране на ИКТ в интегрирана учебна 
програма: Този модел използва теорията за интеграция 
на учебната програма като основа за интегриране на ИКТ. 
В този модел ИКТ се разглежда като предмет (една от 



областите на съдържанието), който е интегриран в 
редица други теми, като математика, наука, грамотност и 
технологии. 6-ти клас - Предмет: Как расте ябълковото 
дърво?, Цел: Конструиране и възстановяване на това как 
работят нещата в природата. Съдържание: Наука 
(анатомия на дърво, видове дървета, клони, тяло, 
височина, размер), Социални науки (стойност на дървото, 
употребата на дървета и т.н.). Здраве (почистване на 
въздуха), ИКТ (търсене, писане, гледане и разработване 
на нова програма). Материали: Дърво (заден двор на 
училище), цифрова камера, видеокамера, компютър, 
интернет. 

• Модел 4: Интеграция на учебната програма (ИКТ като 
инструмент за медиация в културата): 12-ти клас: 
Предмет: Черно море, Цел: Изучаване на природата на 
Черно море. Съдържание: Наука (Местоположение, 
размер, съдържание, характеристики (процент на солта), 
Социални науки (собственост, страни около, политика, 
живот, взаимодействие, история), Екология. Материал: 
ИКТ (комуникация (виртуални общности), компютър 
(разработване на карта), Интернет (комуникация, 
търсене), писане, гледане и създаване (всичко 
възможно). 

• Модел 5: Смесена учебна програма: Предмет, подкрепен 
с лабораторен курс по ИКТ: Степен: 5-ти, Предмет: 
История на Колумб, Цел: Да можете да идентифицирате 
важните дати и събития от историята на Колумб, 
Съдържание: Съдържание на историята: География на 
Колумб , първи заселници, независимост, войни. 
Съдържание на ИКТ: PowerPoint (развиване на основни 
умения за създаване на презентации, разписания), 
калкулатори, събиране на данни, видеоклипове, 
образователен софтуер. Материал: Компютърна 
лаборатория, Презентационен софтуер 

Тип на институцията Основно и средно училище 

Използвана методология Модели за интеграция на ИКТ в учебната програма за 
основни средни училища в САЩ 

Тип преподавател Учители 

Използвани инструменти цифрови камери, уеб инструменти, скенери, филтри за 
събиране на данни, образователен софтуер 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

Изглежда, че е много трудно да се определи и оцени 
степента на педагогическа компетентност на учителите. 
Учителите развиват собствена предметна култура по 
време на обучението преди професионалното обучение и 
професионалния си живот. Тази предметна култура 
представлява идентичността на учителите по отношение 
на тяхната област. Например, учителите по природни 
науки имат определени начини за преподаване на 
природни науки и начинът, по който преподават наука, 
представлява тяхната идентичност и академичната им 
култура. Това би било същото за учителите по изкуства и 



учителите по математика. Следователно този модел на 
учебната програма изисква преподавателите по ИКТ да 
преподават разнообразни курсове по ИКТ в училище. 
Този модел обаче няма да бъде най-добрият модел за 
учебната програма по ИКТ, тъй като границата между 
ИКТ като предмет и ИКТ като начин на обучение не е 
ясна. 

Изводи и препоръки За да бъдат подготвени учениците с уменията и 
знанията, необходими за информационното общество, 
ИКТ трябва да бъдат интегрирани по всички нива и по 
всички учебни програми по подходящ начин. За тази цел 
учителите трябва да бъдат подготвени с уменията и 
знанията в академичната област, ИКТ и педагогика. 
Преподаването само на ИКТ не трябва да бъде цел на 
образованието. ИКТ трябва да предоставят възможности 
на всички учащи да учат по-добре и по-бързо в приятна 
среда. Смята се, че тези модели ще разширят разбирането 
за интеграция на ИКТ в преподаването и ученето на 
предметите от основните училища и гимназиите. 

Държава САЩ 

Име на 
институцията/обучителната 
организация 

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и 

не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде 
използвана за информацията, съдържаща се в нея. 


