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Заглавие Scratch за всички: Scratch4Disability 

Въведение Дигиталните технологии, използвани в обучението с 

хора с увреждания, вече са реалност в италианските 

училища. Те имат двойно значение: първото се отнася до 

помощта, която ИКТ допринасят за когнитивното 

развитие на учениците с увреждания, играеща роля на 

фасилитатор на обучението, второто е възможността за 

компенсиране на някои комуникативни, двигателни и 

когнитивни увреждания. 

Тип на институцията Институт за средно образование, Фосано 

Използвана методология Програмиране  

Тип преподавател Външни обучители 

Използвани инструменти От известно време се оказа, че технологиите, прилагани 

в областта на уврежданията, представляват 

компенсаторно предимство за някои видове смущения: 

Изследователите на DSchola твърдят, че кодирането 

може да бъде не само компенсаторен, но и алтернативен 

инструмент за предаване на различни концепции. 

Визуалната абстракция на Scratch помага да се опростят 

процедурите и да се развие внимание, анализ и 

креативно решение на проблемите. Чрез различно 

пространство за действие, което не предоставя 

непременно стандартния отговор на въпроса, 

програмирането може да се превърне в инструмент за 

съвместно изграждане на знания.. 

Основни 

предизвикателства, 

ключови фактори за успех и 

мотивация 

С тези начални стъпки проектът, насочен към подкрепа 

на учители, възпитатели и логопеди, има за цел да обучи 

група хора, които работят всеки ден в контакт с деца с 

увреждания от различен вид, които искат да изпитат 

използването на Scratch и кодирането като ИТ 

инструмент за рехабилитация и възстановяване на 

специфични обучителни разстройства, като се предлага 

изследване, основано на учене, основано на 

доказателства. 

Изводи и препоръки Идеята на събраните проекти е да се осигурят модели, 

които да се използват при създаването на нови 

персонализирани проекти въз основа на дисциплината, с 



която се сблъскват и характеристиките на ученика. Този 

проект се опитва да опрости техническата част на 

кодирането, за да не изплаши учителите и да позволи на 

тях и дори на учениците да могат да 
повтарят/модифицират кода самостоятелно, без да се 

сблъскват с проблеми при програмирането, които биха 

довели до изоставяне на работата..  

Държава Италия 

Име на 

институцията/обучителната 

организация 

DSchola Association  

 

SOURCE: http://www.vallauri.edu/public/ita/pagina.asp?pagina=Scratch4All  

 

 

 

 

 

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. 
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