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Abstract: Text-based learning in primary school is an important factor in developing the functional literacy 
of primary school students . functional literacy is expressed in mastering the main activities in the learning pro-
cess – reading and writing, through which the learner feels ready to solve various learning and life tasks . the 
change of the educational environment in classroom through the application of various electronic educational 
resources in the lessons of bulgarian language and literature leads to the formation of new skills in young stu-
dents to work with a text . text-based learning in primary school is fundamental for mastering the skills to per-
ceive, comprehend, interpret and create their own texts that respond to the communication situation and con-
tribute to the development of communicative and socio-cultural competence of students 1st – 4th grade . in the 
process of working with the text, the learners acquire knowledge, skills and attitudes related to the text and its 
structural and semantic components . they master different approaches to learning aimed at the successful re-
alization of the individual in the group and in society . this paper offers a brief theoretical overview of the con-
cepts of text and functional literacy, their interrelationship and interdependence . the article discusses issues 
related to digitization of the learning process in bulgarian language and literature at an early stage . presented 
are opportunities for working with text in e-learning environment helping to develop reading and writing liter-
acy of students by analyzing the results and comparing with the requirements of state educational standards in 
bulgarian language and literature .

Keywords: text, functional literacy, virtual educational environment, communicative competence, sociocul-
tural competence

Съвременната образователна парадигма поставя личността на обучаваните е в центъра на педагоги-
ческото взаимодействие . налице е нов тип общуване чрез иновативните дигитални технологии, където 
учениците работят в екип и решават задачи, свързани не само с конкретно учебно съдържане, а имащи 
по-широк, всеобхватен и житейски ориентиран характер . променените условия повдигат въпроси докол-
ко подготвен трябва да бъде ученикът, какви компетентности трябва да притежава на всеки етап от свое-
то образование и в каква степен трябва да се развиват неговата базова и функционална грамотност като 
условие за успешна реализация в социума – паралелката и училищната общност . интересът към тези въ-
проси е породен и от очакванията на обществото към училището и по-специално към началното учили-
ще, където се поставят основите на базовата грамотност в периода на ограмотяването в първи клас, ней-
ното надграждане във втори и трети клас и поставяне на основите на функционалната грамотност в края 
на четвърти клас . Социалните очаквания се свързват с формиране на знания, умения и отношения по ос-
новния учебен предмет – Български език и литература, които разкриват нивото на овладените умения че-
тене и писане, гарантиращи разбирането на прочетеното и правилната употреба на езика в съответствие 
с книжовните норми . Второто по-високо равнище на формиране на компетентностите се определя от съз-
даването и тълкуването на текстове, които изпълняват определена обществена функция – служат за ко-
муникация в различна среда – формална и неформална, като се подчиняват на различни цели – инфор-
мативни, императивни и др . Характеризирайки специфичната функция на текста в обучението по българ-
ски език като средство за обучение и обект на изучаване, Ф . Бойкова подчертава, че едновременно с то-
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ва е и „носител на културно и специфично научно познание, включващо езиковите познания в социална 
дейност чрез речта“ [1] друга важна характеристика на този тип комуникация чрез текст е умението на 
учениците от началните класове да създадат целесъобразен текст, чрез който да отговорят на обществе-
ни очаквания в различни сфери на общуване с оглед решаване на определена учебна или житейска ситу-
ация . това умение разкрива определено равнище на грамотност над базовата грамотност – равнището на 
функционалната грамотност на учениците в края на началния етап на основното образование .

обучението според различни автори и педагогически школи е „съвместна целенасочена дейност на 
учителя и учениците, в хода на която се осъществява развитието на личността, нейното образование и 
възпитание“ [2], „специално организиран, управляем процес на взаимодействието на учителите и учени-
ците, насочен към усвояване на знания, умения и навици, формиране на мироглед…“ [3], „особена об-
ществена комуникация, в която индивидите…използват обществените влияния и творчески ги използват“ 
с . 294, „планиран процес за промяна и нагласи, знания и поведенчески умения чрез придобиване на оп-
ит, за да се постигне ефективно изпълнение на определена дейност .“ 

пл . Радев посочва формите на проява на обучението, които го отличават като социален феномен, ка-
то за целите на научното съобщение ще посочим следните: „системна ,интерактивна“, „комуникативна“, 
„културна форма“, средство с междусубектен преднамерен инструмент и механизъм “ [4] .

„компресирано /сбито/ изразено, процесът на обучение по своята същност е динамика, координира-
не, и преднамерено /целенасочено/ създаване на условия и взаимно свързани състояния, с които се обе-
диняват организационната, технологичната, ресурсната, обектната, субектно-когнитивната и поведенче-
ската страни и взаимодействия между: /1/ два стимулиращи обекта: среда и учебно съдържание; /2/ 
един стимулиращ субект – учителят с дейността преподаване/фасилитирането; /3/ един реагиращ / по-
знаващ и действащ/ т .е . учещ субект – ученикът/учениците“ [4]

Взаимодействието в процеса на обучение се реализира чрез обмяна на текстове, които са комуника-
тивно обусловени, произтичащо от същността на комуникативно-речевата насоченост на обучението по 
български език и литература като първи основен предмет в училището и особено в началното училище . 
Според д . Лихачов „текстът е езиков израз на замисъла на неговия създател“ [5] той притежава специфич-
ната структура на знаков обект, осигуряваща изпълнението на комуникативната функция в съответствие 
с авторовия замисъл . [5] текстът според добрева и Савова е „цялостно речево образувание, което изпъл-
нява самостойна комуникативна функция в даден акт на общуване” . [5]

текстът представлява преднамерено създадено езиково образувание, което се подчинява на компо-
нентите на ситуацията на общуване – участници, цел, обстоятелства, и има интерактивна обусловеност – 
чрез него се постига определено въздействие от страна на адресанта върху адресата с цел извършване на 
действие, което води до удовлетворителен за двете страни резултат . В процеса на обучение в начални-
те класове използваните текстове биват информативни, инструктивни, художествени, научнопопулярни, 
текстове от деловата сфера /покана, писмо, съобщение/ и др . Взаимодействието между читателя и авто-
ра на всеки един текст представлява комуникация, базираща се на формираните у учениците умения за 
четене и писане, възприемане, разбиране и създаване на текст, отговарящ на условията на комуникатив-
ната ситуация . В по-широк аспект, комуникацията на учениците с текста има социокултурна насоченост – 
обучението чрез текстове развива лингвистичната, литературната и социокултурната компетентности на 
учениците, които формират общокултурния облик на ученика във всяка една възрастова група според об-
ществените разбирания и потребности . 

За да се възприеме и създаде даден текст, трябва да се владеят уменията четене и писане на роден 
език, което се свързва с грамотността на човека . както подчертава Ф . Бойкова „езикът в комуникативно 
ориентираното обучение се овладява чрез комуникация и с цел комуникация, т .е . езиковите знания се 
формират в естествената им свързаност с езиковите структури, чрез които изразяват смисъл и съдържа-
ние в речевите изяви“ . [6]

терминът грамотност /literacy/ е гръцки по произход . Въведен е от Цицерон, който е нарекъл по този 
начин образования човек . Според него грамотни са всички, които могат да четат на латински език [7] . по-
късно реформаторите определят за грамотни хората, четящи и пишещи на родния си език [7] . В края на 
20 век продължава да се счита, че грамотни са лицата, умеещи да четат и пишат на родния си език . тази 
грамотност много често се определя като традиционна, прагматична и функционална [7] .

С понятието грамотен се идентифицира онзи субект, който „знае да чете и пише“, обект, „който има 
смисъл и е без правописни грешки“, субект, „умел, с познания в определена област“ .1

В руските речници под грамотност се разбира „учението за словесността“ или „словесна граматика“ – 
степента на владеене на навици за четене и писане на роден език . Л . перминова посочва, че „грамотност-
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та е едно от най-значимите обществени явления, защото се явява фактор за социалното благополучие . тя 
е първото условие за социализацията на личността .“ Според нея в началното училище се изгражда базо-
вата грамотност, а „функционалната грамотност е това ниво на образованост, която може да се достигне 
от обучаваните по време на обучението в основното училище .“ авторката изказва мнение, че ако обуче-
нието се ориентира към формиране на функционална грамотност у учащите се, това ще спомогне за пре-
одоляване на високата степен на академичност на преподаваните знания и ще приближи училищното об-
разование към съвременните проблеми на настоящия живот на учениците“ [8] .

Функционалната грамотност представлява „способността на човека да решава стандартни житейски 
задачи в различни сфери на дейност на основата на предимно приложни знания“ . [8]

на грамотността като термин ЮнеСко дава следното определение през 50 – те години на 20 век: „ 
съвкупност от умения, включващи четене и писане, възприемани в техния социален контекст“ . [8] терми-
нът „грамотен“ е разгледан с още едно значение, а именно: „грамотен е този, който може да прочете и 
напише кратък елементарен текст на тема, свързана с ежедневието, може да разбере прочетеното и на-
писаното“ . [9]

В „национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014–2020 г .)“ грамотност-
та е разгледана като „способността на човека да идентифицира, да разбира, да интерпретира, да създа-
ва, да обменя, да общува, да изчислява, като използва отпечатани и написани на ръка материали, свър-
зани с различни видове контекст“ .2

през 1978 г . генералната конференция на ЮнеСко приема определение на функционалната грамот-
ност, което се употребява и до днес: „човек е функционално грамотен, когато може да се включи във 
всички дейности, за които се изисква информираност и умения за ефективно функциониране в неговата 
група и общност, а също и да му позволи да продължи да използва четенето, писането и изчисляването 
за собственото си развитие и за развитие на общността“ [4] .

В същността на грамотността е дълбоко залегнало формирането на умението у човека да чете, да пи-
ше, да общува свободно с хората в обкръжението си и с увереност да се включва в колективни дейности 
на базата на натрупаните до момента от него знания .

през 2003 г . на международна експертна среща на ЮнеСко се приема следната дефиниция за гра-
мотността: „грамотността е способността човек да идентифицира, да разбера, да интерпретира, да съз-
дава, да обменя, да общува, … ., като използва отпечатани и написани на ръка материали, свързани с раз-
лични видове контекст . грамотността е продължителен и непрекъснат процес на обучение и/или уче-
не, който позволява на човека да постигне целите си, да развие знанията си и потенциала си, както и да 
участва пълноценно в общността и обществото, към което принадлежи“ 3

За целите на научното съобщение приемаме, че понятието грамотност следва да се маркира предим-
но като езикова и литературна грамотност, чиито основи се поставят в началното училище . при ученици-
те от начална училищна възраст функционалната грамотност се проявява в уменията, които се овладяват 
при работа с различен вид текст съобразно комуникативната ситуация, определяща целта на извършва-
ната дейност . основните умения, чрез които проличава нивото на функционалната грамотност при обуча-
ваните, са извличането на необходимата информация от текста, осмислянето /анализирането/ й, изграж-
дане на концепция, съответстваща на целите на извършваната дейност, извършване на синтез и създава-
не на собствен творчески текст, чиято функция е да отговори на поставения учебен проблем /учебна за-
дача/, като е граматически и смислово издържан . 

В съвременното информационно общество комуникацията с текст, която е в основата на развитие на 
базовата и функционалната грамотност, се осъществява посредством уеб-базирана технология с набор от 
инструменти в облачна софтуерна платформа, която позволява провеждане на онлайн обучения, нарече-
на виртуална образователна среда . /Vle/ Според пл . Радев [4] под виртуалната среда на обучение /Vle/ 
се разбира обучение, базирано на използването на информационно-комуникационните технологии и по-
специално, базирано на интернет ресурси, приложения, електронни платформи . тя позволява на учени-
ци и учители да работят в образователни електронни платформи, ползвайки web 2 .0 инструменти за вза-
имодействие, включващи и системи за управление на съдържанието .

използвайки виртуална учебна среда, ученици и учители могат да работят дистанционно – синхрон-
но и асинхронно, но могат и да интегрират е-ресурсите с физическата учебна среда и по такъв начин да се 
осъществява смесено обучение . особеностите на видовете електронно обучение развиват допълнител-
ни умения – работа с електронни приложения за създаване на задачи, тестове, електронни книжки, как-
то и за решаване на тестове, за създаване на текстове, чрез които се разрешават различни учебни пробле-
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ми или проблеми, които имат важно значение за общността – в паралелката, в училището, в обществото .
текстът във виртуалната образователна среда /Vle/ съществува в разнообразни форми – линеен, ста-

тичен, пълен или прекъснат, динамичен, непълен, което поставя учениците в позицията на активни чита-
тели и автори . те възприемат особеностите на текста посредством аудиовизуални средства – запознават 
се с неговата формална структура, като могат да отделят лесно отделните му части чрез различни марке-
ри, създадени от учителя – цветове, шрифтове, таблици, снимки, анимации и пр . при анализиране на съ-
държанието и извличането на информацията, необходима за отговор на поставена задача, електронното 
представяне на текста е подпомогнато от друг тип средства, част от софтуера на образователната среда /
дизайн/ – вмъкнати картини, образователни игри и приложения, хипервръзки, онлайн видео, коментари, 
тестове за обратна връзка, триизмерни изображения и др . Взаимодействието на учениците с текст, биту-
ващ в електронната среда на обучение, е по-интересно за читателите от началното училище, защото акти-
визира вниманието им върху динамично сменящия се дисплей и развива уменията им да търсят отгово-
рите на поставените въпроси чрез разнообразни методи . Синтезът на усвоеното съдържание се извършва 
посредством приложението на интерактивни техники – работа в екип синхронно, индивидуално изпъл-
нение на проектна задача /асинхронно обучение/, групов проект в уеб базирана среда, в която се налице 
ресурси за изпълнението й и пр . Създаването на нов текст, ново съдържание, което разкрива уменията на 
учениците да интерпретират прочетеното съобразно комуникативната задача, може да бъде подпомог-
нато от различни видове уеб инструменти – интерактивни приложения, които активизират творческите 
заложби на учениците . Резултатите от посочените възможности във виртуалната среда на обучение чрез 
текст могат да бъдат съпоставени с очакванията на ниво учебна програма по български език и литература 
и да бъдат съотнесени с държавните образователни стандарти, за да се провери тяхната ефективност . оч-
акваните резултати на ниво учебна програма по български език и литература по отношение на развитие 
на комуникативноречевата компетентност на учениците се отнасят до разбиране на връзка между тема и 
заглавие на текст, редактиране на свой и чужд текст, преразказване в сбита форма на чужд художествен/
нехудожествен повествователен текст, съчиняване на текст – отговор на въпрос по съдържанието на изу-
чавано произведение, по аналогия, по картина от художник, извличане на информация за езикови и ли-
тературни факти от различни текстове . 

Развитието на функционалната грамотност при учениците в края на началния етап води до използва-
нето на уменията за четене и писане за развитието на собствената си култура, обусловена от определе-
ни социални признаци на групата, към която принадлежи индивидът . обучаемият открива белезите на 
собствената си културна идентичност и на културната различност, представени в изучаваните литератур-
ни произведения . може да състави писмен текст с помощта на визуална опора, като ползва неограниче-
ни електронни ресурси от интернет, във връзка с изучавано литературно или фолклорно произведение . 
тези умения са елементи на социокултурната компетентност на ученика и го поставят в условията на „от-
кривател“ на характерното, оригиналното и неповторимото във всяка култура и у всеки член на опреде-
лена културна общност . овладяването на знания и умения за социума в миналото и в съвременния кон-
текст на развитието на обществото води до усъвършенстване на уменията за културна принадлежност и 
способства за ефективното функциониране на личността в групата и общността, което е иманентна част 
от функционалната грамотност на индивида .

За да се разкрие как работата с текст във виртуална образователна среда влияе върху развитието на 
функционалната грамотност на учениците в начален етап, в периода февруари – март 2021 г . се проведе 
изследване с 50 ученици от четвърти клас в нБу „м . Лъкатник“, гр . Бургас, които работиха по две теми в 
часовете по литература и по формиране на комуникативноречеви умения .

първата тема се отнасяше за изучаване на откъс от разказа на иван Вазов „апостолът в премеждие“ . 
урокът бе за възприемане на художествен текст, а от дидактическа гледна точка – тип комбиниран урок . 
учителят работи в две паралелки, като в едната предложи традиционния тип на организация на худо-
жественото възприемане, без да използва електронни ресурси и приложения, а във втората паралелка 
работата върху художественото произведение се разгърна в електронна среда .

Задачите, които преподавателят постави в двете паралелки, бяха едни и същи и се отнасяха до ли-
чността на автора, сюжетната линия в разказа, работа върху образната система и ролята на изразните 
средства, използвани от писателя, за да се постигне емоционално-естетическо внушение и въздействие 
върху читателите .

при традиционния начин на организиране на урока по литература се отчете добра активност от стра-
на на учениците от първата паралелка – актуализираха се знания за автора иван Вазов и неговия принос 
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в българската литература за създаване на произведения, посветени на видни български исторически лич-
ности . учителят задаваше насочващи въпроси към учениците, които отговаряха кратко и точно . Самостоя-
телният прочит на учениците и работата върху заглавието и връзката му с темата разкри уменията на чет-
въртокласниците да се ориентират в замисъла на твореца и да обосновават своите твърдения чрез крат-
ки изказвания /текстове/, подкрепени с цитати от текста . Работата върху сюжетната линия протече при от-
носително добра активност от страна на обучаваните, които чрез беседа и подборно четене откроиха ос-
новните моменти в развитието на действието, посочиха кулминационния момент в историята и развръз-
ката на случката . чрез извличане на информация от текста учениците направиха словесна характеристи-
ка на образа на главния герой – Васил Левски – апостола на свободата и на али чауш – неговия антипод . 
чрез подборно четене, анализ и извличане на информация се откри и обясни значението на употребени-
те изразни средства, като се посочи какво емоционално въздействие упражняват те върху читателите . из-
водите в края на урока бяха насочени към личността на героя и неговите невероятни личностни качества .

при втория урок върху същата тема учителят бе подготвил кратка презентация за автора иван Вазов, 
отнасяща се до неговия живот и творчество . представянето й активизира учениците да допълват пред-
ложеното съдържание с факти и интересни истории, които те са прочели и си припомнят в хода на пред-
ставянето . представянето на текста се осъществи чрез слушане – художествен прочит от аудиофайл, ка-
то е поставена задача да се открие връзката между заглавието и темата на творбата . Слушането на текста 
се прекъсна веднъж, за да се зададе въпрос към учениците да направят словесни догадки за развитие-
то на действието, което активизира ученическия колектив в създаването на кратки текстове, които да до-
развият историята, следвайки определена логическа линия . по-голямата част от четвъртокласниците ус-
пяха да създадат кратки изказвания, приближаващи се до оригиналната случка . изключенията – около 
20% от учениците, направиха предположения, свързани с героични прояви от страна на основния персо-
наж, свързани с водене на сражения с врага и победа в битката . След изслушване на текста всички уче-
ници се ориентираха точно да определят връзката между заглавието и темата на разказа, аргументирай-
ки кратко отговорите си . Работата върху сюжета на творбата, свързана с определяне на хронологична-
та последователност на случката, се реализира чрез игра от приложението “wordwall”, като на ученици-
те бе предложено колелото на късмета “wheel”, в секторите на което бяха поставени въпроси или цитати 
от текста, които накараха обучаваните да търсят откъсите от разказа, за да отговорят на въпроса, или да 
открият цитата и го съотнесат към развитието на историята . учителят предложи анимиран план на текста 
с грешна последователност, който учениците редактираха и записаха правилно, чрез което се затвърди-
ха уменията на обучаваните за проследяване на сюжетната линия на произведението . при характеризи-
ране на главния герой на учениците, разделени в три екипа, бе поставена задача самостоятелно да опре-
делят качествата му, като използват техниката „мисловни карти“, които според Й . новак „са инструменти 
за организиране и представяне на знания .“[10] . техниката се реализира чрез уеб базирания инструмент 
„mindmeister“[11] . доказателствата, разкриващи качествата на В . Левски – апостола, се презентираха от 
учащите се под формата на текст, който те създадоха, записвайки го на няколко лаптопа и изпращайки го 
в приложението „microsoft teams”  . презентирането и обсъждането породи дискусия, в която се включи-
ха учениците от всички екипи . чрез игра „boxes” /“кутии“/ от приложението “wordwall”, на четвъртоклас-
ниците се предложи описание на ролята на дадено изразно средство, като се поставя задача да се открие 
как се нарича то и дали е използвано от автора в творбата, като се обясни ролята му за общото идейно-
емоционално въздействие на разказа . интерактивната игра фокусира вниманието на учениците и чрез 
нея те актуализираха теоретичните знания за видовете изразни средства – епитет, сравнение, описание, 
речева характеристика на героя . След откриването на изразните средства и обяснение на ролята им на 
учениците се предложи да попълнят колективно таблица с примери от текста за използваните изразни 
средства като уместни или неуместни за употреба спрямо двамата герои – апостола на свободата и али 
чауш . В края на урока учителят осъществи обратна връзка за въздействието на урока чрез кратък тест от 
три въпроса, представен чрез приложението Kahoot . активността на учениците беше на високо равнище . 
някои от четвъртокласниците пожелаха да направят проект в електронна среда – презентация върху въ-
прос, свързан с изучаваното произведение, или електронен тест върху съдържанието, като за целта из-
ползват споделените в облака ресурси от проведения урок . изработените електронни проекти ученици-
те изпращат в „моите файлове“ в приложението „microsoft teams”, за да са достъпни за всички обучава-
ни в процеса на самообучение .

като резултат от наблюдаваните два урока по една и съща тема може да се обобщи, че работата с 
текст във виртуална среда на обучение допринася за активизиране на общите /фоновите/ знания на уче-
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ниците, отнасящи се до автор, произведение, тема на текст, работа върху сюжет, характеристика на ге-
рой, употреба на изразни средства . учениците използват усвоените умения за анализ на даден художест-
вен текст и творчески заложби за създаване на текст, като допускат как би се развило действието, изхож-
дайки от идеята за героичния образ на Васил Левски . Разгръщат по-добре и по-свободно уменията си да 
презентират свой проект, като аргументират качествата на героя, ориентирайки се бързо в текста . Рабо-
тата върху художествената словесност и нейното значение за общото звучене на творбата е умение, кое-
то се усъвършенства чрез използване на електронно интерактивно приложение в синхронното обучение . 
асинхронното обучение при използването на метода „мисловна карта“ и създаване на текст в електрон-
на среда способстват за развитие на анализаторските и интерпретативните умения на учениците за съз-
даване на текст – отговор на въпроса „какво качеството на героя откривате в текста? докажете с примери 
от текста .“ осъществената интерактивна обратна връзка чрез тестова форма разкрива уменията на обу-
чаваните да синтезират информацията и да предложат вариант за нейното представяне чрез кратко съж-
дение . допълнително изисканите от учениците задачи разкриват интересите на учениците към изучава-
ната тема и провокират желанието им да създават текстове, чрез които да се представят добре пред съ-
учениците си и пред оценяващия – техния учител, което ще им донесе удовлетворение от добре изпъл-
нената задача .

Втората тема „описание на пролетта и лятото“ се отнасяше до създаване на текст по аналогия по изу-
чавано художествено произведение . предварителната подготовка в двете паралелки бе учениците да 
създадат художествен проект как си представят пролетта и лятото като реални личности – как изглеждат, 
как са облечени, какви чувства изразяват позите и лицата им .

В първата паралелка урокът протече по традиционната схема – поставяне на темата и обосновка за-
що е необходимо да се създаде текст описание, какви функции има описанието при комуникацията меж-
ду хората, как се създава описание на човек – като се зададе инструкция на последователност при рабо-
тата . като словесна опора се използва художествено произведение – повествователен текст, а изобрази-
телната опора бе рисунката на всеки един ученик . даде се възможност част от учениците да представят 
своите рисунки и да обяснят защо са избрали мъжки или женски образ за лятото и пролетта, как точно си 
ги представят – мимика, жест, облекло и пр ., след което се изработи план на описанието и учениците из-
пълниха поставената задача .

Във втората паралелка урокът бе представен в уеб базирана учебна среда . учителят използва аудио- 
и видеофайлове, чрез които представи двата сезона . учениците изслушаха част от произведението „го-
дишните времена“ на а . Вивалди, като се състоя кратка беседа върху общото звучене на творбата и чув-
ствата, които поражда тя . докато учениците слушаха музика, имаха възможността да наблюдават сним-
ки чрез приложението „Sway“ и кратки клипове от електронната платформа youtube, изобразяващи сезо-
ните пролет и лято . След като наблюдаваха целенасочено изображенията и мислеха върху предварител-
но поставени от учителя въпроси за цветовете, звуците и миризмите, характерни за сезоните, учениците 
създадоха кратки устни описателни текстове . 

След като учителят дискутира с учениците целесъобразните изразни средства, с които да се създаде 
интересно и вълнуващо описание на сезоните, учениците представиха своите проекти на пролетта и лято-
то, одухотворени в човешки образи . на обучаваните се предостави възможност да съотнесат характерни-
те черти на сезоните към човешките им образи, като се извърши трансформиране на изразните средства, 
отнасящи се до одушевени и неодушевени обекти . посочената дейност се извърши с помощта на табли-
ци, в които се попълват черти от характера на човек, съответстващи на времето, характерно за дадения 
годишен сезон, като всяко предложение се аргументира чрез кратко изказване от всеки ученик . След то-
ва четвъртокласниците пристъпиха към създаване на писмения текст по посочената тема .

След проверка на описанията на сезоните, резултатите разкриха следната картина:
учениците от първата паралелка създават добре оформени и подредени текстове описания, спазвай-

ки посочения план . описанията на сезоните като одухотворени лица са кратки, логически и смислово из-
държани и граматически добре изградени, с целесъобразна употреба на изразни средства . учениците от 
втората паралелка създават интересни и завладяващи описания, които са логически и смислово издър-
жани, като е налице разнообразна употребата на изразни средства – епитети и сравнения, олицетворе-
ния и хиперболи, създаващи интересни внушения у читателя . текстовете, създадени в условията на елек-
тронна образователна среда, се отличават с по-високо равнище на емоционално-идейно внушение, за-
щото електронните ресурси със своето разнообразие въздействат върху сетивата и въображението на чи-
тателя и създателя на текстове – учениците от началното училище . 
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от казаното до тук следва да обобщим, че обучението чрез текст във виртуална образователна сре-
да в уроците по български език и литература в началните класове съдейства за развитие на функционал-
ната грамотност на учениците, като открива достъпът към знанието чрез различен подход – интерактив-
но, чрез използване на набор от различни интерактивни технки и уеб базирани инструменти . четенето 
и писането се представят като интересни и интригуващи дейности, лишени от академичната си насоче-
ност . Виртуалната среда на обучение представя знанията и уменията за създаване на текст чрез интерес-
ни образователни и развиващи игри, в които обучаваният е в активна позиция и се учи, докато участва, 
сам конструирайки своето познание . текстът, представен виртуално, съдейства за развитие на мотиваци-
ята за четене, усъвършенстване на четивните уменията на учениците и улеснява разбирането на проче-
теното чрез аудиовизуални стимули и възможност бързо и самостоятелно да намерят информация, коя-
то удовлетворява тяхното любопитство и интереси . Създаването на собствен текст във виртуалното прос-
транство се превръща в интересно занимание, което се представя веднага пред класовата общност, об-
съжда се и се получава бърза обратна връзка, която стимулира разгръщането на творческите възможнос-
ти на учениците, които получават удовлетворение и увереност, работейки във виртуалното обучително 
пространство, представяйки свои проекти в отговор на поставена задача . по такъв начин учениците от на-
чалното училище се учат да решават учебни и житейски казуси, прилагайки успешно наученото в уроци-
те по български език и литература, в диалога с автори и социални групи .
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