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Резюме. Живеем в динамична среда на променящи се ценности, нагласи и очаквания – среда на
различия. Тук различията по-скоро следва да се интерпретират като експликация на индивидуалността, на личностните превъплъщения и собствени търсения. Ето защо търсенето на решения
извън обсега на формалното обучение и традиционната методика е избор, чието реализиране е в
полето на професионалните компетентности на учителя. Аспектите на интерактивната методика в контекста на преобразуване на опита (учене чрез преживяване), приложени в обучението
по природни науки на деца с обучителни трудности, се дискутират в настоящата статия. Представени са резултати от проучване мнението на ученици за влиянието на такъв тип обучение
върху тяхната когнитивна и афективна сфера.
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Релацията традиции – иновации в образованието е широко обсъждана и дискутирана днес, във време на предизвикателства
за трансформации и ефективност. Аспектите на тази дискусия се търсят във взаимосвързаните преходи, субектните взаимодействия и обоснованите алтернативи.
Учителят днес трябва да моделира, да преобразува, да опосредства, по отношение
„присвояване“ на знанието и превръщането му в личностно ново образувание (Ангелова, 2014). Процесът на „присвояване“
на знанието предполага професионалните
компетентности на учителя да бъдат насочени към важния и нелек път на подкрепа,
на разбиране на децата– на другите, различните деца.
Други, различни – децата с обучителни трудности могат ли да бъдат обучавани
в една подкрепяща ги среда? Тази среда
би ли способствала тяхното когнитивно

и афективно развитие? Какъв методически инструментариум би способствал за
това?

Обучителните трудности и изборът
на интерактивността в
полето на теорията
„Учене чрез преживяване“
Обективният анализ на обучителните
трудности предполага да бъде проведен в
припокриващите се предметни полета на
няколко науки: невропсихология – в аспекта на мозъчни дисфункции; психолингвистика – в аспекта на психичните основи
на езиковата компетентност; психомоторика – в аспекта на психичните основи
на двигателната активност; педагогика –
в аспекта на когнитивните дефицити на
учениците по посока реализиране целите
на обучение.

