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1.ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА
1.1.

Тема на модула

Тази тема се фокусира върху различните аспекти на слабите постижения в областта на
математиката, в зависимост от възрастта, нормалното интелектуално развитие и
нивото на обучение. Хората със слаби умения за смятане, дори с калкулатор не успяват
да решат, или много трудно решават прости задачи от ежедневието, тъй като не могат
да ги разберат достатъчно добре, така че да ги разтълкуват или анализират. За
слабите математически способности са характерни затруднения в следните области:
визуализация, възприемане на визуалното пространство, обработка и уточняване на
информацията, броене, разпознаване на зависимости, логическо мислене,
запаметяване на числа, извличане на научни факти и начини на действие, объркване в
посоката на мислене, скорост на обработка на информацията, синхронизация на
последователностите, възприятия за време.
Всички изброени по-горе проблеми, са синдром или множество отличителни белези,
които са признак за недостиг на математически заложби, независимо от доброто
красноречие, четене и писане. Понякога дискалкулията е съпроводена и с други
затруднения в обучението.

Хората с ограничени математически способности, често губят нишката при смятане,
изпитват затруднения при запомнянето и възпроизвеждането на данни, свързани със
събиране и умножение, както и в математическите действия и правила. Те имат
желание да се упражняват и учат математика, но бързо забравят наученото и се
представят лошо на тестовете. Отсъствието на съответната подходяща математическа
памет, им причинява неудовлетворение, безпокойство и отдръпване от математиката.
Дефицитът на математически способности има характерни симптоми, които може да се
проявят и да бъдат забелязани, както в домашна, така и в работна среда. Ето кратък
списък на тези симптоми:

•
•
•

•
•

Проблеми със смятането на ум, например, обърква се при връщането ресто или
се нуждае от калкулатор, за да изчисли бакшиш
Регулярно закъснява, понякога изцяло изпуска важни събития
Трудно запомня имена
Често се движи или прекалено бързо, или много бавно, извънредно трудно може
да прецени, колко време ще му е необходимо, за да стигне до определено място с
кола
Трябва първо да запише телефонен номер, преди да го запамети
Лесно се губи, сменя местата на предметите вкъщи
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Заради това, е възможно да бъдат провалени разплащания, занимания по домашни
проекти или дори приятелски футболен мач. У дома симптомите може да включват:

•
•
•
•

Трудно следи резултата в игри, понякога забравя, чий е реда в тях
Затруднява се да разпознае времето на циферблата на часовник
Лоша памет за всичко, свързано с числа, например дати или данни
Затруднява се да научи танцови стъпки или всичко, свързано със запомняне на
движения

Дори работа Ви да не е пряко свързана с математиката, все пак може да се сблъскате с
нея. Ако не притежавате математически умения, то може да се проявят следните
симптоми, когато сте на работното си място:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Притеснява го мисълта, че някога неочаквано може да му се наложи да
извършва дейности, свързани с математика
Изпитва затруднения при боравене с пари и следене на финансови средства
Често закъснява при изпълнението на задачи или се проваля в планирането на
достатъчно време за мероприятия, които трябва да свърши
Трудно разбира графики и диаграми
Намира, че е трудно да разбере дори и най-простите математически уравнения,
казани устно
Пропуска цифрите или ги размества при четене на дълъг списък от електронни
таблици
Изпитва затруднения да използва формули в Excel
Използва пръсти при броене или маркира страници със знаци, за да хване реда
на числата
Понякога получава няколко различни отговора на една и съща математическа
задача, трябва да постоянно да проверява работата си
Не може да запомня математически правила или таблици с часове

Не трябва да се забравя, че в някои случаи се наблюдават моменти на внезапно
обостряне на състоянието, което е еднакво неприятно, както на работа, така и вкъщи.
Всички тези симптоми може да се дължат на дискалкулия, което не означава обаче, че
това е решението на проблема и той трябва да се омаловажава. В нашето проучване,
дискалкулията не е главна тема.

При прилагането на методологията за подобряване на математическите умения,
трябва да се имат предвид някои особености, които оказват пряко въздействие върху
търсените от нас резултати в края на модула. Ще изброим някои от тях, но в
зависимост от състава на групата, нивото на образование, социалната адаптивност,
възрастовата специфика, е възможно да бъдат включени допълнителни критерии при
провеждане на обученията, в зависимост от личния опит на обучаемите:
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Анализ на нуждите на обучаващите се/Начални тестове
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1.2.

•
•

•

•

1.3.

Създаване на непринудена атмосфера
Внимателно наблюдение и готовност за оказване на съдействие при провеждане
на тестовете – Дискалкулията често е съпроводена с дислексия или
дисграфия, или и двете, което допълнително затруднява разпознаването на
симптомите, като имаме предвид затрудненото разбиране на въпросите. Поради
тази причина, навременната помощ, индивидуалният подход и съпричастността,
са ключови по време на тестовете, които по-късно ще са основа за
персонализиране на методите за ограничаване на негативното влияние на
дефицита на математически умения.
Препоръчително е, ако обучаемите не присъстват на тестовете от първите два
модула, да намерите начин да им ги предоставите, така че те да могат да
преминат през тях. Така, Вие ще си изградите цялостна представа за учащия се и
ще можете да му препоръчате адекватно мерките, които трябва да бъдат взети.
В приложенията ще намерите връзки към онлайн тестове, използвайте ги, ако
разполагате със съответното техническо оборудване и обучаемите имат добри
познания в областта на електронните и комуникационните технологии и
английския език. Имайте предвид, че времето за изпълнение на теста трябва да
се засича.

Резултати от обучението

Всеки модул от методологията си поставя следните амбициозни задачи:

1. Обяснява на обучаемите същността на описаните по-горе проблеми, техните
възможни проявления и произтичащите от тях негативни последствия.
2. Всеки от тях да е в състояние, сам да определи наличието им задоволително
точно.
3. Предлага система от мерки, които да ограничат отрицателното въздействие
на дефицита на математически умения.

2. ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

Причините за незадоволителните математически умения, може да се крият в слабото
или недостатъчно, влошаващо се с годините училищно образование. В редки случаи те
може да са наследствени. Това състояние не зависи от нивото на интелигентност на
детето и използваните учебни методи. Дължи се на затруднено възприемане и
тълкуване на цифрите и аритметичните операции събиране, изваждане, умножение и
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Допълнителна информация за дефицита на математически умения
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2.1.

деление. Човек който страда от дискалкулия, бърка числа и знаци, не може да смята на
ум или да работи с абстрактни понятия. Такива хора трудно изпълняват задания,
свързани с цифри.

Различни проучвания показват, че независимо от пола, средно 25% от възрастните
хора, изпитват сериозни затруднения при решаването на математически задачи. В
същото време, постоянно се увеличава използването на числа в ежедневието - сметки
за домакинството, данъци, различни намаления, лихви и т.н. В работата все повече се
налага да се правят сравнения на графики и диаграми. Много хора с такива проблеми
са склонни да ги подценяват или обратното – срамуват се от тях.

По време на обучението се обръща внимание на резултатите от предварителните
проучвания и направените констатации, особено се набляга на желанието за
присъствие на участниците в него и по-специално на факта, дали осъзнават
проблемите, разгледани в модула, и дали това ще им помогне в по-нататъшния живот.

2.2.

Различни прояви на дефицита на математически умения

Концентрация: Умение, свързано с модела на когнитивно влошаване. Структурният
дефицит в тези връзки на невронните мрежи също е свързан с възприемането, което
влияе на остротата на ума, което от своя страна прави по-трудно за човека
използването на математика и води до трудности при оценката.

Раздвоено внимание: Това умение е важно, тъй като позволява многозадачност.
Възрастните с математически дефицит имат проблеми, когато отговарят на дразнител,
защото не са в състояние да се съсредоточат, разсейват се с неподходящи странични
дразнители и лесно се уморяват. Също така могат да възникнат проблеми с
рационалното мислене.

Именуване: Означава възможността да си спомните дума или число и да я използвате
по-късно. Възрастните имат затруднения да си спомнят числата, защото тяхната
способност да обработват информацията е недостатъчна.
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Краткосрочна памет: Способността да се запази малко количество информация за
кратък период от време. Този дефицит в паметта обяснява неспособността да се
изпълняват математически задачи. Проблемите се появява, когато се изчисляват
математически задачи. Това е свързано и с невъзможността да се запомнят числа или
таблицата за умножение.
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Работна памет: Това познавателно умение се отнася до временното съхранение и
способността да се обработва информация, за да се завършат сложни задачи. Някои
трудности, произтичащи от това, могат да бъдат трудности при следване на указания,
забравяне на инструкции и задачи, ниска мотивация, непълни спомени, лесно
отвличане, незапомняне на числа и забавена умствена аритметика.

Планиране: Ниските нива в това познавателно умение затрудняват планирането и
разбирането на числата и упражненията. Тази невъзможност да се предвидят събития
или резултати създава проблеми при правилното завършване на упражнението.

Скорост на обработка: Това съответства на времето, необходимо на нашия мозък да
получи информация (число, математическо уравнение, проблем ...), да го разбере и да
отговори на него. Има възрастни, които нямат никакви затруднения в обучението, за
да завършат този процес бързо и автоматизирано, докато други, които имат проблем
със скоростта на обработка, и се нуждаят от повече време и енергия, за да обработват
информацията.

2.3.

Видове дефицит на математически умения

Симптомите могат да бъдат групирани в пет основни вида.

Говорен математически дефицит: Характеризира се с трудност при именуване и
разбиране на математическите концепции, представени устно. Възрастни с проблеми
от този вид могат да четат или пишат цифри, но им е трудно да ги разпознават, когато
са представени устно..

Практогностичен проблем: Този тип недостиг на математически умения се
характеризира с трудност при преобразуването на абстрактна математическа
концепция в реална концепция. Тези възрастни могат да разберат математически
понятия, но имат проблеми с описването, сравняването и обработването на
математически уравнения.

Лексикален проблем: Проблеми при четене и разбиране на математически символи и
числа, както и математически изрази или уравнения. Един възрастен с лексикален
проблем може да разбере понятията, когато се говори, но може да има проблеми с
писането и разбирането им.
Графичен проблем: Трудност при писане на математически символи. Възрастните хора
с този вид математически проблеми могат да разберат математическите понятия, но
нямат възможност да четат, пишат или използват правилно съответните символи.
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Оперативен проблем: Характеризира се с трудност при завършване на писмени или
устни математически операции или изчисления. Някой възрастни с оперативен
проблем ще можгат да разбере числата и връзките между тях, но ще имат проблеми с
действията с числа и математическите символи в процеса на изчисление..
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Идеологически проблем: Трудност при извършване на умствени операции, без да се
използват цифри, за да се отговори на математическите проблеми и да се разберат
математическите понятия. Те могат също така да имат трудности при запомнянето на
математически понятия, след като вече са ги изучавали.

2.4.

Начини за борба с дефицита на математически умения

В този модул не се стремим да наваксваме пропуските в обучението, но с комбинация
от упражнения можем да ограничим негативните ефекти от дефицита по
математически умения. Възможностите в наши дни са много и едва ли ще можем да
предложим дори малка част от тях. В упражненията по другите модули, които също
така ви препоръчваме да прегледате, можете да намерите и подходящи упражнения и
за този модул. Възможни са комбинации, както и сами можете да подготвите
упражнения. Предложените са само насока и не изчерпва темата. Продължителността
на упражненията също е примерна и зависи от големината на групата на участниците,
възможните проблеми, с които ще се сблъскат при тяхното изпълнение. Понякога
избягването на математически дефицит е въпрос на умение да се използват помощни
устройства или да се заменят.

3. УПРАЖНЕНИЯ И ТЕСТОВЕ

Преди да започнете основната дейност, ви препоръчваме да направите кратко
подгряващо упражение/ ледоразбивач. Имайте предвид, че освен целта обучаемите да
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Провеждането на това обучение се основава на принципа на неформалното учене, като
ви дава голяма свобода в избора на време, място, подбор на групата. Задачата за
ограничаване на дефицита по математика изисква няколко последователни времеви
сесии - за предпочитане по едно седмично в 4 поредни седмици, където сложността на
задачите постепенно се увеличава и напредъкът/регресията се наблюдава
индивидуално за всеки от обучаемите. Не забравяйте, че в някои случаи на
комбинация от различни умения може да се появят други проблеми - свързани с речта,
трудности при запомняне на имена и лица.
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Както вече обяснихме, не можем да говорим за трайно третиране на дефицитите в
математическите умения при възрастните, а само за ограничаване на негативния им
ефект, както и за различните подходи и опити за премахване на пропуските в
обучението през годините. По време на обучението ще имате възможност да
продължите и задълбочите вашите наблюдения от обучаемите. Препоръчваме да
направите дневник за всеки от тях, в които можете да запишете резултатите от
предварителните тестове и резултатите от предложените упражнения. Не забравяйте
да поддържате доверие и искрени отношения с обучаемите на високо ниво - за тази
цел ще бъдат полезни подгряващи упражнения, по-добре, ако не са свързани с темата.
Някои от упражненията може да се окажат твърде лесни за някои от учащите, ако
работата не е индивидуална.

знаят имената си, има и диагностична и терапевтична цел, изискваща концентрация и
мнемични умения. Подредете обучаемите в кръг един срещу друг. Обучителят ясно и
достатъчно силно казва името си. В посоката на часовниковата стрелка другите
ученици повтарят имената на всички предишни, докато кръгът се затвори.
Внимателно наблюдавайте и слушайте всички обучаеми, както и за вас като треньор,
това не е само енергизиращо средство. Водете бележки в дневника си. В следващото
обучение, освен запомнянето на имената в началото, включете и други елементи за
запомняне - жест, движение, избран от всеки. Не се изискват материали, при
изпълнението му, а времето зависи от броя на обучаемите, но ние не препоръчваме да
бъдете повече от 10 минути, може да се случи, че последният в кръга може да има потежка форма на дискалкулия и това упражнение ще бъде доста сложно за него/нея и
може да го постави в неудобно положение или дори изолира.
Друго забавно подгряващо упражнение/ледоразбивач - обикновено се използва по
средата на обучението, добавяйки някаква физическа активност и е свързано с
визуалната памет и концентрацията на обучаемите. Отново, обучаемите са в кръг
(предполага се, че са си запомнили имената, но може и да не са). Обучителят избира
един от тези, които стоят срещу него, подаде му топка, и двамата се обръщат с гръб
към центъра на кръга, обучителят разказва особеностите свързани с човека на когото
е хвърлил топката - цвят на косата, вида и цвета на дрехите, Получателят на топката се
опитва да разкаже същите данни за човека, който му хвърля топката. За да изпълните
това упражнение, имате нужда от топка, независимо от нейния размер.
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Друго добро упражнение за математическа дезориентация е свързано с рисуване или
писане под диктовка. На всеки обучаем се дава лист хартия и обучителят започва да
диктува какво да се рисува под диктовка. Например: 1. Разделете листа хартия на 4/6
равни части. 2. Нарисувайте малък квадрат в левия долен ъгъл. 3. Над него
нарисувайте голям кръг. 4. Под него нарисувайте малък триъгълник. И така нататък и
така нататък. От обучителя зависи да реши какъв вид диктовка да изпълнява. Вместо
фигури обучителят може да реши да използва цифри. Или направете упражнението с
цветове (напр. напишете 12 в синьо, след това напишете голяма 4ка в червено над него
и т.н.). Наблюдавайте и си водете бележки, особено свързани с ориентацията –
горе/долу, лаво/дясно. Възможно е да откриете проблеми при някои от обучаващите
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Друго упражнение за концентрация е упражнението "Цветна каша". На лист хартия са
написани 20 реда с думи - различни цветове. Но думите с цвета не съвпадат с цвета, д
който са написани (например „зелено“ е написано с червено). Обучаваният трябва да
каже цвета, за който е написана думата, а не цвета, който вижда. Упражнението трябва
да бъде направено по редове, а не по колони. За това упражнение трябва да подготвите
лист (за предпочитане по-голям формат) с имената на цветовете, написани в различни
цветове. Дайте възможност на всеки да опита. Започнете сами упражнението и
съзнателно направете грешка и изчакайте обучаемите да реагират.

се свързани с цветово разпознаване. За упражнението ще са ви необходими листове
хартия и различни цветове моливи или флумастери.

Добро упражнение за концентрация и наблюдение се състои в следното. Обучаемите са
в две редици един срещу друг. В продължение на няколко минути (обучителят трябва
да реши колко дълго, в зависимост от нивото на обучаемите, възрастта и
възможностите им) всеки от обучаемите гледа човека пред себе си. След това те се
обръщат с гръб и трябва да променят едно нещо по външния си вид. Те могат да
използват допълнителни елементи или да заемат някои неща от съседите си. След
промяната те се обръщат отново лице в лице и трябва да открият промяната. Този,
който е по-бърз, печели точка. След минута или повече, определен от обучителя, се
провежда нов кръг. Но този път всеки от обучаемите трябва да промени две неща във
външния си вид. След това отново се обръщат лице в лице и трябва да отгатнат
промените (с увеличаване на броя на нещата се променя и времето за отгатване).
Треньорът решава кога играта спира и колко елемента трябва да бъдат променени.

Калкулатор - необходимо е обучителят да реши дали калкулаторът може да
бъде от помощ на човек с дефицит по математика. Употребата е подходяща
при невъзможност за възприемане и графичено изображение на две, три и
повече числени числа и дефицит на паметта. Използването на калкулатора е
невъзможно, когато цифровите грешки при презаписването са предимно
оптични. В този случай грешките се свързват с грешки при записването.
Използването на калкулатор не е срамно. Функцията калкулатор е достъпна
във всички мобилни телефони и устройства. Използването на тази функция
може да спести много време и нерви. Можете да използвате два или дори
повече подхода в това упражнение - задачите са предварително написани на
хартия или на дъската, или ги прочетете на обучаемите. Тези два подхода
включват различни възприятия - визуални и слухови, отговорни за различни
умения при дефицит по математика. Обърнете специално внимание на
изчисляването на процентите - този математически ефект обикновено
обърква много възрастни. Визуализирайте 50% (половината), 30% и т.н..
10-(-3)+2=?
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3.1.
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Упражненията, изброени по-долу, са основни, могат да бъдат усложнени или опростени
индивидуално, ако видите, че в групата има голямо разнообразие от видове и нива на
дефицит по математически умения. За повечето от тях можете да предскажете и
домашните, особено тези, свързани с ИКТ и различни приложения. Осъществяването
на какъвто и да е напредък е положителен резултат и насърчава обучаемите да
продължат да работят активно, като споделят с групата своя напредък по предишното
обучение. Обърнете специално внимание на тези, които имат рецидиви, може да се
наложи да имате допълнително индивидуално обучение и в тежки случаи да ги
насочите към невролог.

5-3+2+3+1+6=?
2.5x2+3-(-1)=?
(2-3+2+1)x2=?
2-3+2+1x2=?

Можете също да използвате популярни задачи с различни символи,
използвайки събиране, изваждане, умножение и деление.

или по-сложните

или

и т.н. …

Днес е Чернен петък - проверете дали офертата съответства на
действителността. Процентът на отстъпката е 23%. Старата цена беше 525 каква би трябвало да бъде новата?

3.3.1. 2048 е предизвикателен пъзел с числа за деца и възрастни
(http://2048game.com) . Целта е да се присъединят числа, за да се получи
плочката 2048. Използвайте клавишите със стрелки, за да премествате
плочки. Когато две плочки с едно и също число се докосват, те се сливат в
едно! Играта има няколко нива на трудност. Подходящ за домашно обучение.

3.3.2. Тетрис - подходящ за развитие на пространствено мислене и
ориентация. Можете да създадете състезателна среда, като помолите
учащите да играят индивидуално. Заедно изберете един от всички
възможни Tetris, за да направите условията еднакви за всички.
3.3.3. Състезание с числа – елементарна на пръв поглед, но достатъчно
диагностична игра. Тя изисква инсталация, добре е да се демонстрира и да се
упражнява по време на обучението, като се наблюдава индивидуално всеки
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3.3.

Развиване на пространствена ориентация в изкуствено създадено от човека
пространство - на лист хартия, следвайки инструкциите на обучителя, като
се дефинира писане отгоре надолу-ляво-дясно в последователност на
различни конвенционални математически символи (+, -, 1, 9, 20, 96) в редове
и/или колони. Пример: В горния ляв ъгъл в колона напишете пет пъти 96, в
лявата долна част в редица 1 + 9 + 6 + 3 = (резултат).
Компютър - в значението на този термин са всички устройства, които
позволяват използването на С(О)ОР (Свободни(отворени) образователни
ресурси), част от тях могат да бъдат просто намерени онлайн, други могат да
изискват инсталирането на програми за образователни терапии.
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3.2.

Вашият общински данък е 388, ако платите до края на април цялата сума ще
получите 5% отстъпка - изчислете отстъпката?
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3.4.

от обучаемите. Играта има английски интерфейс, но на достатъчно ниско
ниво (http://www.thenumberrace.com )
3.3.4. Връзките между числата - макар и с детски интерфейс, играта отново
има силна диагностична функция, има множество задачи и е онлайн, което я
прави удобен за използване в свободното време. Играта има английски
интерфейс, но на достатъчно ниско ниво (https://www.mathplayground.com)
3.3.5. Платформа с разнообразни логически игри на различни теми. В
зависимост от състава на групата, можете да изберете подходящия за всеки
от тях и да проследите неговите резултати (https://www.vgames.bg)
3.3.5. Судоку - Судоку е един от най-популярните числови пъзели на всички
времена. Целта на Судоку е да запълни 9×9 мрежа с числа, така че всеки ред,
колона и 3×3 част от мрежата да се съдържат всички цифри между 1 и 9.
Като логически пъзел, Судоку също е отлична игра за мозъка. Ако играете
судоку ежедневно, скоро ще започнете да виждате подобрения в
концентрацията и общата мозъчна производителност. Играта има онлайн
версии (подходящи за домашна работа), ние препоръчваме да се използват
еднакви хартиени версии за всички обучаеми в състезателен режим. Имайте
предвид, че някои от тях могат да не са запознати с правилата, и може да са
необходими допълнителни обяснения с примери.
Навигационни устройства и приложения
3.4.1. Има огромно разнообразие от навигационни устройства и приложения.
В повечето от тях гласовите функции са интегрирани, което може да
помогне при дезориентация или ако се изгубите. Възможно е вашите
обучаеми никога да не са използвали навигационни програми. Обърнете
внимание
на
теоретичната
част,
като
покажете
на
екрана
функционалностите на всеки бутон и последователността на действията.
Използвайте реални примери за възможни маршрути и начини на пътуване.
Не забравяйте и сателитното изображение, който предоставя допълнителни
забележителности - паметници, църкви, известни места и т.н. Много е важно
обучителят да насърчава обучаемите да не се паникьосват в случай, че
изгубят ориентация. Ако смятате, че обучаемите имат добри познания по
ИКТ, тогава можете да започнете с по-сложни задачи (описаните по-долу),
ако не - трябва да разделите групата на две и първоначално да работите с
по-неподготвените с приложенията, (препоръчително такива за малки
смарт устройства, които винаги са под ръка) - текущо местоположение,
настройка на адреса, избор на пътуване и т.н. Само тогава можете да
преминете към следващата стъпка.
3.4.2. Разделете групата на тройки/четворки - "първият" кани „вторият“ на
гости, като му пише как да стигне до тях, но без точен адрес. "Вторият" пише
с/без помощта на навигационно устройство или приложение и обяснява на
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3.6.
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3.5.

"третия", който от своя страна обяснява на „първия“ как ще стигне до дома
му с приблизителен адрес. Отбележете началото и крайната точка в
приложението. Демонстрирайте пропоръките на маршута от приложението.
Сравнете резултатите, коментирайте и потърсете причината за грешка в
случай на такава. Желателно е това да се случи пред публика, другите да
наблюдават, но нямат право да помагат („Третият” трябва да бъдат извън
залата за обучение до момента, в който му се каже как да стигне до крайната
дестинация). Алтернативни маршрути могат да бъдат открити дори и за
„първия“ просто до момента не си е давал сметка за съществуването им.
Дайте домашна работа на всеки с различен вид транспорт - от дома до
работа с обществен транспорт и обратно до дома си с велосипед или пеша.
Стимулирайте домашната работа между обучаемите - те обясняват помежду
си по телефона, за да стигнат един до друг и „посетителят“ трябва да каже
приблизителния адрес, времето за пристигане до крайната дестинация и т.н.
Практически упражнения навън - изпълнете това упражнение в реални
условия. Бъдете внимателни, трябва да придружите „посетителя”. Опитайте
се да намерите места, които не са му/и добре познати и да използвате
различен вид транспорт.
ВАЖНО: Въведете важните адреси на учащия в навигационната програма дом, работа и т.н.
Упражнения с аналогов часовник - не забравяйте за съществуването на
цифрови часовници - както ръчни, така и за стена/маса.
3.5.1. Достатъчно елементарно упражнение за индивидуална работа, което е
показателно
за
един
вид
дефицит
по
математика (http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html). Упражнението може
да се изпълни и с голям стенен часовник. Усложнявайте упражнението,
когато обучаемите казват часа, като гледат изображението в огледало.
3.5.2. Предварително подготвени флаш карти с зададено време на аналогов
циферблат (https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs). Упражнението
може да бъде усложнено, като се помоли учащите да записват времето на
определено място на предварително подготвен лист - например резултата от
първата флаш карта в горния десен ъгъл на листа (комбинация с
пространствена ориентация).
Ментална аритметика - посещаването на онлайн курс и упражненията,
предлагани в тях, допринасят за едновременното развитие на двете
полукълба, концентрация, визуална и мускулна памет, по съвсем различен
начин, когато елементарните математически действия се обработват в
мозъка, което води до различен от обичайното отрицателен или
незадоволителен резултат.

4. ОПИСАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА

20-25 мин
теоретична
част
60-90 мин
практическ
и
занимания

Пространствена ориентация
Съвет: Използвайте и диктовката и писането
на дъската, водете си бележки за всеки
обучаем
Калкулатор
Съвет: Напомняща теория за
функционалните бутони. Използвайте и
диктовката, и пишете на дъската, водете си
бележки за всеки обучаем. Следвайки
резултатите, насърчавайте, не повишавайте
сложността, ако имате обучаеми с проблеми
Компютър
Съвети: Уверете се, че всички обучаеми имат
основни ИКТ умения или им помогнете при
стартирането, изтеглянето и инсталирането
на приложения (ако е необходимо).
Навигация
Съвет: Отделете толкова време, колкото е
необходимо за теоретичната част. За много
възрастни интуитивните бутони не са
достатъчно разбираеми. Опитайте виртуални
маршрути за общо-известни места паметници, църкви, забележителности и др.

30-45 мин

Аналогов часовник

x(20-25)
мин

x(40-45)
мин

Оценка (за проверка на
повишаването на
знанията)

В зависимост
от избора на
упражнение
Лист от
хартия, молив,
гума
Лист от
хартия,
писалка,
калкулатор
или
устройство с
калкулатор
Настолен или
преносим
компютър,
таблет или
смартфон
Приложение
за навигация,
лаптоп
(смартфон,
компютър),
мултимедиен
проектор,
интернет,
хартия
Голям
аналогов
часовник,
флаш карти
или модел на
часовник,
огледало

Използвайте Анекс 2 за самооценка

Източник
3
3.2
3.1.X

3.3.X

3.4.X

3.5.X
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20-25 мин

Материали
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Препоръчи
телно
Учебни дейности/съвети към обучителя
време
10-15 мин
Подгряващи упражнения/ледоразбивачи

Препоръчи
телно
време

Учебни дейности/съвети към обучителя

Обратна връзка от
обучаемите

Материали

Източник

Важно е да се даде възможност на учащите да дават обратна
информация за обучителните сесии, да им се даде възможност
да оценят своя учебен опит и резултатите от обучението.

В Анекс 3 можете да намерите презентация на модула.

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ
5.1.

Възможности за прилагане

Съдържанието на този модул, с възможното му обогатяване или опростяване, може да
се използва самостоятелно или в комбинация с другите модули в зависимост от
желания ефект и състава на обучаваната група. Отново препоръчваме да не се прави
едно, а няколко обучения, през които да се следи напредъкът, да се увеличава
сложността, без да се забравя индивидуалният подход. Воденето на дневник ще улесни
индивидуалното наблюдение на обучаемите, ще позволи подготвянето на
индивидуални задачи за запазване на интереса на обучаемите към курса. Не
забравяйте да насърчавате извънкласното обучение, да насърчавате учащите да
споделят своите проблеми, но също така и техните успехи.
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Освен това проектът е и отговор на приоритет „Разширяване и развитие на
компетенциите на преподавателите“ и ще създаде инструменти за институции, които
подкрепят и се грижат за хора с функционална неграмотност, като например: центрове
за образование на възрастни, училища за възрастни, университети за трета възраст,
асоциации които подкрепят борбата срещу функционалната неграмотност,
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Проблемът с повишаването на квалификацията на възрастните е от решаващо
значение, той е безспорен и точно затова основната целева група на проекта DECENT са
ниско квалифицирани възрастни лица, изложени на риск от социално изключване
(дългосрочно безработни, застрашени от бедност, слабо образовани). Хората,
изложени на риск от бедност или социално изключване, според Евростат (2016) в
държавите партньори по проекта са: RO-35%; PL - 24%; BG -37%; CY - 30%; ES -34%; IT 30%. Много често основният им проблем е (не са информирани) факта, че те трябва да
бъдат класифицирани в група лица, засегнати от функционална неграмотност.
Проблемите с разбирането на различни текстове, използването на прости
математически операции, липсата на умения за учене често засягат много
образователни им неуспехи, трудности на пазара на труда и може би дори личния им
живот. Всички дейности по проекта ще бъдат насочени към решаване на основните
проблеми и подобряване на положението на тази група.

образователните отдели в местното
индивидуални обучители на възрастни.

регионалното

управление,

както

и
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Можете да намерите и ползвате прикачените Анекси от 1 до 3.

АНЕКСИ
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

МОДУЛ 3 – АНЕКС 1. ТЕСТ ЗА НАРУШЕНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ УМЕНИЯ
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Оценка на симптомите
1. Имате ли трудности с времето, посоките, припомнянето на графиците,
последователност от събития? Трудност при следене на времето. Често ли
закъснявате?
2. Колко често бъркате спомени за имена. Имате слаба асоциация на името. Заместващи
имена, започващи с една и съща буква.
3. Колко често имате непоследователни резултати в събирането, изваждането,
умножаването и делението. Проблеми при финансовото планиране и управлението на
парите. Твърде бавно смятате наум при изчисляване на обща сума, рестото, бакшиша,
данъци.
4. Когато пишете, четете и припомняте цифри, колко често ви се случват такива
грешки: числата, които сте събирали, изваждали, разменяте им местата, пишете ги
обратно или дори грешно.
5. Колко често ви се случва да не разберете и запомните математически понятия,
правила, формули, последователност (ред на операции) и основни математически
действия (+ -x /).
6. Колко често имате случаи на лоша памет (задържане и извличане) на математически
понятия – един ден сте в състояние да изпълнявате математически операции един ден,
но на следващия не можете да се справите със същия или подобен математически
проблем. Удава ви се работа с учебни материали, но след това се проваляте на тестове.
7. Колко често не можете да си представите или "създадете картина" механични
процеси. Слаба способност за "визуализиране или изобразяване" на местоположението
на числата на циферблата на часовника, географските местоположения на държави,
океани, улици и др.
8. Колко често имате слаба памет за "външния вид" на нещата. Лесно се губите или
дезориентирате. Може да имате лошо чувство за посока, може би често губите неща
или ви се струва, че правите нещата механично без да мислите върху тях.
9. Колко често срещате трудности при възприемането на концепции за формално
музикално образование. Трудност при разчитане на ноти, изучаване на техники за
свирене на инструмент.
10. Колко често имате затруднения с координация на движенията, забележимо при
спортни занимания, трудности в поддържането на бързо променящите се физически
направления като при аеробика, танци и други упражнения. Трудност със запомнянето
на танцови стъпки, мускулната памет, спортни упражнения.
11. Колко често имате трудности да си спомните резултата в игри, като боулинг, карти
и др. Често забравяте чий ред е да играе. Ограничена възможност за стратегическо
планиране за игри като шах.
12. Често ли изпитвате тревожност по време на решаване на математически задачи?
13. Често ли използвате пръстите си за преброяване? Загубвате последователността
при преброяване. Не можете да смятате наум.
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ВЪПРОСИ:
Възможно отговори ДА (често) или НЕ (рядко)

14. Имате ли чувството от време на време, че цифрите и математиката изглеждат като
чужд език?
15. Колко често ви е трудно да смятате наум, често връщате неправилно ресто или пък
прекалено голям бакшиш поради неправилно пресмятане?
16. Колко често чувате оплаквания, че шофирате твърде бързо или твърде бавно въпреки че се чувствате сякаш карате с нормална скорост?
17. Колко често забравяте телефонни номера или адреси, дори само няколко секунди
след като са ви ги казали?
18. Колко често имате проблеми при казване на времето гледайки аналогов часовник?
19. Колко често пристигате със закъснение за събития или срещи?
20. Колко често имате трудности да прецените колко време ще ви отнеме да отидете
някъде, дори и преди да сте правили това пътуване?
21. Колко често забравяте математическите факти, които всички останали изглежда
знаят, като например таблици с часове или общи формули?
22.
Колко често ви е трудно да се придържате към бюджета си или да следите
финансите си?
23. Колко често пропускате числа или четете няколко от тях обратно, когато четете
дълъг списък?
24. Колко често имате трудности при четенето на графики или диаграми?
25. Колко често не ви стига времето, когато трябва да изпълните задачите си до
крайния срок, или откриете, че е минало много повече време, отколкото първоначално
сте мислили?
26. Колко често поставяте предмети на необичайни места в къщата си и след това
трудно ги намирате? Колко често се губите в познати райони?
27. Колко често се тревожите, когато знаете, че се появяват задачи, свързани с
математиката - среща, на която ще трябва да обсъдите последните тримесечни данни
на вашата компания, например?
Забележка: Някои от въпросите могат да бъдат трансформирани, като се използва
отрицателното предложение. Но ако има комбинация с дислексия, резултатите могат
да са грешни.
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Точкуване:
До 30% отговори рядко - добре
Между 30 и 45% рядко - лека форма на дефицит по математика
Между 45 и 60% рядко - умерена форма на дефицит по математика
По-висока от 60% рядко - тежка форма на дефицит по математика

MODULE 3 – ANNEX 2. ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА
Практически упражнения
http://app.educational-psychologist.co.uk/screening/dyscalculic/
1.
Попълнете липсващите цифри
1, 2, ____, 4, 5, 6,____, 8, 9, 10,____
3, 6, 9, ____,____, 21, 24,____
1, 5,____,15,____,____, 25,____,____
50, 45,____,____, 30,____,____, 10
2.
101

Напишете в обратен ред в колона, започвайки от дясно горе числата от 115 до

3.
Попълнете липсващите цифри и знаци.
7 + 2 = ___ – 4 = ___ + 6 = ____
____ + 3 = 9 + ____ = 11 + ____ = 16
4 + ____ = 7 + 3 =____ – 6 = ____
5 ___ 3 = 8 ____ 2 = 6 ____ 5 = 11
4.
Оградете 6ците.
9669669969696
6696996996969
9969966696966

5.
Погледнете, закрийте и препишете числата на долния ред.
6 12 9 6 9 21
___ ___ ___ ___ ___ ____
6.
Добавете 3 към всяко от тях.
___ ___ ___ ___ ___ ____
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8.
Прочетете следната словесна задача. Напишете и решете в математически вид.
Роб, Майк и Джейн берат ябълки. Роб набра 6 ябълки, Майк набра 4 ябълки и Джейн
взе 2 ябълки. Колко ябълки повече е набрал Роб, отколкото Джейн? Колко ябълки са
набрали децата заедно?
9.
Погледнете следната последователност от числа. Покрийте я и ги напишете на
линията.
3 8 4 __________
5 2 6 9 ___________
7 4 8 3 1 _____________
6 7 8 3 4 5 ______________

1

7.
Извадете 2 от всяко от горните.
___ ___ ___ ___ ___ ____
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10.
Повторете последователността от числа отзад напред след като ги погледнете и
закриете.
8 5 2 _______
9 7 4 1 _________
6 3 8 2 8 __________
9 7 4 5 6 2 ____________
11.
Колко е часа: https://www.thatquiz.org/tq-g/ (можете да изберете сложност
според вашето ниво)
12.
Колко е часа, ако малката стрелка е почти на III и голямата на IX? _______
13.
Колко е часа, ако малката стрелка е на XII и голямата я покрива? _______
14.
Колко минути са между 12:50 и 17:35? _______
15.
На дъската може да видите карта на вашия град и две маркирани дестинации.
Представете си, че трябва да обясните на един ваш приятел как да стигнете от точка 1
до точка 2. Опитайте алтернативен маршрут за обратния път.

Координатор:
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/
Румъния
www.adescda.ro
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I
Przedsiebiorczosci/ Полша
www.cwep.eu
Знам и Мога ЕООД / България
znamimogakariera.com
CENTRO SVILUPPO
CREATIVO
DANILO DOLCI

Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Италия
www.danilodolci.org
Centre for Advancement of Research and
Development in Educational Technology Ltd-Cardet/
Кипър
www.rwctic.org
Instalofi Levante SL/ Испания
www.fygconsultores.com

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

