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Abstract: Diversification of programming activities increases the activity, interest and effectiveness of 
learning. The use of robotics solves some problems related to the abstract style of work in this discipline. The 
paper will present a model for the application of robotics in the formal and informal education of students 
of all age groups and school degrees in programming and computer modeling. It will be commented on the 
experience of training with pupils from an еlementary school in clubs in computer modeling; whit middle school 
students in a robotics club, and with high school students who study computer science as a profiling school 
subject.
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Роботите са и ще продължават да бъдат обект на интерес от хората на информационното общество. 
Всички ние все повече разчитаме на машините да вършат нежеланата и трудна работа. Роботите вече 
участват във всички сфери на живота – самолетите летят с автопилот, все по-популярни са безпилотните 
летателни апарати и дронове, роботизираната хирургия, роботизирани космически станции и всъдехо-
ди, „умни“ прахосмукачки, косачки, уреди за почистване на улици и басейни и т.н. Очаква се развитието 
на роботите през следващите години да продължи тази тенденция. 

Обучението по информатика в средното училище среща трудности при учениците по целия свят. Аб-
страктният характер на алгоритмите и структурите от данни; строгият алгоритмичен стил на мислене и 
програмиране затрудняват учениците и те все повече насочват своите интереси към по-атрактивните ин-
формационни технологии. Изследователи и педагози търсят решения на този проблем [1]. Създадоха се 
разнообразни среди за блок-базирано програмиране, в които програмирането е леко и подобно на игра. 
Роботизираните и програмируемите устройства се използват все повече в класната стая и променят тра-
диционния стил на работа по много учебни предмети.

В статията се споделя опита на авторите при приложение на блоковото програмиране във всички сте-
пени на средното училище у нас, както и използването му при програмиране на роботи от различен вид. 

Какво е роботиката?
По своята същност роботът е механично устройство, което може да бъде програмирано да следва на-

бор от инструкции. Той има процесор, сензори за възприемане на околната среда и двигатели, задвижва-
щи механизми за преместване на крайниците или колелата му. Може да „говори“, да издава други звуци, 
да мига със светлини и цветове в отговор на промените в околната среда и според инструкциите. 

Роботиката е клон на техниката, машиностроенето, електроинженерстовото и информатиката, в кой-
то са включени създаването, управлението и приложението на роботи, както и на компютърни системи, 
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нужни за техния контрол, приемане на данни от сензори и обработка на информацията. В повечето слу-
чаи роботите се използват за да заместят хората при изпълнението на опасни за тях дейности като обез-
вреждане на бомби и мини, изследване на корабокрушения в дълбините на океана, космически изслед-
вания и т.н. Съществуват различни класификации на роботите. 

  Според състоянието си роботите са: неподвижни, мобилни, аеророботи и др. 
  Според местоположението на тяхната дейност са: наземни, подводни, въздушни, космически, по-
лярни и др.

  Според външният им вид са: хуманоидни, трак-роботи, задвижвани от колела, четириноги, овални, 
аеродинамични, манипулаторни и др.

  Според тяхното предназначение са: обучителни, за забавление, експериментални, състезателни, 
медицински, промишлени и т.н.

В статията ще разгледаме различни видове роботи, които се използват в учебната работа в класната 
и извънкласна дейност.

Защо роботика?
Бързото развитие на технологиите поставя все повече въпроси пред информационното общество. Ве-

че проблемът не е как да създадем определен вид робот, а как да преценим неговото бъдещо използва-
не от социален, правен, психологически или емоционален аспект. Все повече социалните науки са в по-
зицията на „догонващи“ развитието на технологиите. Роботиката е бързо развиваща се област, която да-
ва огромна творческа свобода. Можем да обобщим причините за използването на роботите в различни 
области на социално-икономическото развитие както следва:

  Роботиката е възможност да се научим да работим заедно и екипно, тъй като са нужни умения на 
различни хора по компютърното програмиране, физика, социалните и етичните умения, инженер-
ството, механика, химия, биология и т.н. Натрупаните умения за работа в екип са критични за реа-
лизирането на пазара на труда.

  Роботиката провокира любопитството, изгражда ключови умения за решаване на проблеми, толе-
рантност, постоянство, отговорност и т.н. 

  Това е индустрия, на която предстои бурно развитие през следващите години. Вече има работни 
места и различни възможности, свързани с роботиката - предприемачество, инженеринг, програ-
миране, маркетинг, изобретяване и пр.

  Роботиката е бъдещето. Живеем в свят с глобални проблеми, които се нуждаят от смели, талантли-
ви млади хора, мотивирани от желанието да помагат на другите и да спасят планетата. Очаква се 
някои от най-значимите проблеми да бъдат решени с роботизирани технологии - като спасяване на 
човешки животи по време на бедствия, наблюдение на екологичните ресурси, трудни и опасни за-
дачи, които крият риск за човешкия живот.

Защо роботиката може да спомогне на учебния процес в училище?
През последните десетилетия педагогиката отбеляза бурно развитие и макар, че се счита за консер-

вативна наука, всеки опит за приложение на нестандартни дидактически технологии се приема с инте-
рес от педагогическата общност, като се правят опити за оценяване на ефекта от приложението им дина-
мично в хода на тяхното развитие и прилагане. Провеждат се изследвания по целия свят за ефекта от из-
ползването на роботиката при обучението на ученици. Доказани са редица хипотези, свързани с повиша-
ване на интереса, активността и мотивацията на учениците при използването на програмируеми устрой-
ства в обучението по различни учебни дисциплини. Можем да обобщим причините за интереса на уче-
ниците към роботиката така:

  Децата смятат, че е забавно. 
  Това е ефективен начин за въведение на учениците в програмирането и компютърното моделиране. 
  Програмирането е твърде абстрактно. Когато се налага учениците да контролират физически робот, 
те виждат по-ясно къде грешат и научават как да откриват и коригират грешките в алгоритъма. Те 
разбират необходимостта от точни указания.

  Роботиката помага на учениците да разберат необходимостта от изучаване на науки като информа-
ционни технологии, физика и математика в училищата. Освен като обучаваща технология чрез ди-
ректното програмиране на робота, учениците разбират и научават как могат да обединят знанията 
си по различните учебни предмети.

   Осигурява умения, полезни за бъдещото професионално реализиране. Няма съмнение, че в близ-
ко бъдеще ще има все по-голяма нужда от специалисти в областта на програмирането на механич-
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ни устройства. С програмирането на роботи в училище може да се открият нагласите, интересите и 
желанията на учениците, свързани с тяхното бъдещо развитие в тази сфера.

  Подходящ за деца със специални образователни потребности и деца – инвалиди [2]. Има значител-
ни доказателства, че роботите са особено подходящи за ангажиране на деца в аутистичния спек-
тър. Такива деца реагират на спокойните, ясни и последователни взаимодействия, които роботите 
могат да осигурят. Повтарянето, предсказуемостта и ясните инструкции влияят добре на децата от 
аутистичният спектър1.

  Подходящ за придобиване на умения за работа в екип. Създаване на чувство за общност със съуче-
ниците или семейството. За възпитание в мултикултурна и мултиетническа толерантност.

Всичко това ни мотивира да изследваме ефекта от приложението на роботизирани и програмируеми 
механични устройства при обучението на ученици от различни възрастови групи в условията на класно-
урочна система в българското училище. 

Нашият опит
През последните три години в Средно училище „Христо Смирненски“ проведохме експеримент за 

обучение на учениците от начален етап по компютърно моделиране под формата на извънкласна дей-
ност. За целта осигурихме различни програмируеми устройства – Makey makey2, FinchRobot3, EV3 Lego 
Mindstorm robot4. 

Makey Makey (фиг.1А) дава възможност на учениците да създават проекти, които съчетават знания 
за материалите, техните физически характеристики и компютърното програмиране. Чрез него те могат 
да направят всеки проводящ материал да действа като входно устройство за компютър. За да използват 
Makey Makey учениците трябва да се научат да кодират в среда за блок-базирано програмиране. Устрой-
ството може да се използва и при по-големи ученици чрез всяка среда за събитийно програмиране.

FinchRobot (фиг.1Б) е малък робот, предназначен да вдъхновява и мотивира учениците, обучаващи се 
по компютърни науки, като им позволява да видят осезаемо физическото представяне на написания от 
тях код. Finch поддръжа повече от дузина езици за програмиране, подходящи за ученици от всякаква въз-
раст. Роботът разполага с различни сензори за температура, местоположение, разстояние, ускорение, ос-
ветеност и т.н., чрез които се улавят промените в околната среда и роботът може да реагира спрямо тех-
ните параметри и съобразно инструкциите, зададени от учениците.

LEGO® MINDSTORMS® EV3 ((фиг.1В)) дава възможност да се създават и управляват конструирани от 
учениците LEGO роботи. Чрез комбиниране на елементите LEGO® с програмируемия модул, мотори и 
сензори, тези роботи могат да ходят, да говорят, да пренасят, да вземат решения според получените от 
сензорите данни. LEGO® MINDSTORMS® разполага със свободен софтуер за програмиране, който е блок- 
базиран и може да се използва за мобилни и стандартни устройства, което е допълнително удобство за 
учениците.

      

А)             Б)           В)
Фигура 1. А) Makey Makey. Б) FinchRobot. В) LEGO® MINDSTORMS® EV3

При обучението по компютърно моделиране работихме по учебна програма [3], подобна на утвър-
дената от МОН5. След първоначалното запознаване с видовете алгоритми и основите на блок-базирано-
то програмиране, запознахме учениците с устройството Makey Makey и неговите възможности. Ученици-
те проявиха голям интерес и задаваха въпроси, свързани с принципа на работа на устройството. Пожела-
ха и се мотивираха сами да създадат програма за него. Разделихме учениците на екипи и им поставихме 
различни задачи, които изискваха знания не само от областта на информатиката, а и от математиката и от 
човекът и природата (Фиг.2.). Забелязахме повишаване на интереса, активността и мотивацията за учене 
не само по компютърно моделиране. Учениците задаваха въпроси и на учителите по другите учебни дис-
циплини, за да си обяснят принципа на проводимостта и действието на устройството. 
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Фигура 2. Работа по проекти с Makey Makey

Големият интерес ни мотивира да експериментираме с програмирането на значително по-сложния 
от към функционалности FinchRobot. След обучението в средата Scratch6 по темите свързани с разклоне-
ни и циклични алгоритми, представихме на учениците допълнителните блокчета за управление на ро-
бота. Демонстрирахме някои функционалности като движение и други събития, свързани със сензорите. 
Движението на роботчето допълнително стимулира интереса на учениците. Поставихме задания на вся-
ка група и те с нетърпение очакваха да тестват и представят своята работа (Фиг. 3).

  

Фигура 3. Работа с FinchRobot

През последната учебна година училището спечели и стартира работата по реализация на междуна-
роден проект „С поглед в бъдещето-училището има смисъл“ съвместно с датската фондация „Velux“, Цен-
тър за приобщаващо образование – София и СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен. В рамките на проекта уче-
ниците от шести клас имат възможност да се включат в допълнително обучение по желана от тях профе-
сия. Група ученици, мотивирани от обучението с роботчетата, избраха да се срещат с ИТ- специалисти и 
да разработват проекти в тази област. През цялата година те работиха по реализацията на два проекта. 
По първия от тях програмираха EV3 LegoRobot да изпълнява различни мисии по спасяването на застраше-
ни и изгубени животни. Мисиите бяха поставяни от ментори-специалисти, а програмирането се извърш-
ваше в допълнителни извънкласни занимания. Учениците бяха един екип, те заедно спореха, решаваха 
различни проблеми, създаваха план за работата, обсъждаха различни стратегии. Всяка „мисия“ трябва-
ше да се изпълни за определен период от време и при следващата среща с менторите учениците трябва-
ше да представят реализацията на заданието (Фиг. 4.). Движението на робота, неговата механика, ускоре-
ние, обороти на двигателите, мощността, работата на „повдигачите“ и пр. изискват допълнителни знания 
по физика, математика и механика. Това ясно показа на учениците връзката между отделните учебни дис-
циплини от природоматематическия цикъл и ги мотивира да търсят отговори на въпросите си в интернет 
или при учителите - специалисти. Неотменимият краен срок, общото задание и желанието да се докажат 
активизираха допълнително учениците и създадоха подходяща среда за решаване на проблеми, свърза-
ни с етническата и мултикултурна толерантност, приемане и разбирателство.
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Фигура 4. Програмиране на „мисии“ с EV3 LegoRobot

Вторият проект, поставен от менторите беше свързан с програмиране на FinchRobot, който да „обу-
чава“ техните съученици. В избраната среда за блок-базирано програмиране Scratch 2.0 беше създадена 
учебна игра от типа Question Game с въпроси от изучавания учебен материал и няколко възможни отго-
вора като при верен отговор Finch поздравява състезателите с танц и им раздава бонбони, а при грешен 
– ги стимулира да продължат напред. Играта беше посрещната с голям интерес сред учениците от всички 
класове и възрастови групи (Фиг. 5.) 

  

Фигура 5. FinchRobot „обучава“

Мотивирани от големия интерес и добрите резултати създадохме училищен клуб по роботика „Робо-
фен“. В клуба се включиха ученици от прогимназиален и гимназиален етап с различен етнически, рели-
гиозен и социален статус. Интересните задания и желанието за успех сплотиха учениците и съвсем ско-
ро те станаха истински отбор. 

Програмирането в средата на Lego Mindstorm даде възможности за изява както на ученици с начални 
познания по програмиране, така и на ученици, които се обучават в профилираните природоматематиче-
ски паралелки на училището. Всеки ученик намери поле за изява. По-малките програмираха движение-
то на робота чрез основните му мотори, а по-големите създаваха по-сложните програмни конструкции и 
структури от данни, програмираха собствени блокчета и процедури, обработваха събитията според по-
стъпилите от сензорите данни. Резултатите не закъсняха. След четири оспорвани кръга отборът се класи-
ра за финалите на националното състезание „Роботика за България“, което се проведе в София от 16 до 
17 юни 2017г. В състезанието за програмиране на роботите „Робофен“ се класира на трето място (Фиг. 6). 

Фигура 6. Училищен клуб по роботика „Робофен“

Програмирането на механизирани устройства и роботи може да се извърши в различни среди за съ-
битийно програмиране. В по-голямата си степен те са свободни за инсталиране и използване за учебни 
цели. Ние използвахме програмни среди за блок-базирано програмиране, тъй като този стил на програ-
миране е достъпен за ученици от всички възрастови групи и ниво на знания в областта на кодирането [4]. 
Съчетаването с игрово-базирано и проектно обучение даде възможност на учениците да развият своите 
възможности и да се обучават по лесен и забавен начин [5]. Необходимостта от знания в различни обла-
сти на науката допълнително спомогна за осъзнаване на взаимната свързаност между учебните дисци-
плини и даде широко поле за реализиране на междупредметни връзки в обучението. 
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Заключение
Приложението на роботиката в обучението по компютърни науки има много измерения. Програми-

руемите механични устройства могат да се използват както като цел на обучението, така и като средство 
за постигане на по-глобални педагогически цели. Те са лесен и забавен начин за въведение в кодирането. 
Могат да се използват за мотивиране и активизиране на творческия потенциал при по-големите учени-
ци, както и като средство за обучение чрез създаване на учебни игри, в които роботите да играят основна 
роля. При учениците с по-задълбочени познания по програмиране този подход подобрява ефективност-
та от обучението, като активизира състезателния дух и желанието за самоизява. 

Съчетанието на роботиката с проектно-базираното обучение е един успешен път към постигане на це-
лите в обучението по компютърни науки. 

Натрупаният опит ни дава основание да твърдим, че въвеждането на компютърното моделиране в 
начална училищна степен като задължително изучаван предмет е навременно и необходимо за по-ната-
тъшното развитие на учениците [6], а продължаващото обучение чрез различни извънкласни форми с по-
големите ученици допълнително засилва положителния ефект и насърчава учениците да се насочат с ин-
терес и желание към изучаването на информатиката и програмирането. 
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