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Abstract: The introduc  on of the computer modeling as new school subject in the elementary school from 
the 2018/19 school year is largely aimed at compensa  ng for the gap between the knowledge gained so far and 
the reali  es in the informa  on society. Over the last few years, an experimental computer modeling training has 
been conducted in the district of Plovdiv in the hours for elec  ve training with primary school pupils. The au-
thors in this ar  cle will share the experience gained in the training, will present on the results obtained and will 
draw some conclusions that may prove useful in the future planning and organiza  on of the work in this school 
subject at the compulsory classes in the Bulgarian school.
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Въвеждането на новата учебна дисциплина компютърно моделиране1 в трети клас от учебната 
2018/19 година до голяма степен цели да компенсира разминаването между получаваните до момента 
знания и реалностите в информационното общество. През последните няколко години в област Пловдив 
се провежда експериментално обучение по компютърно моделиране в часовете за свободно-избираема 
подготовка с ученици от начална училищна степен. В статията ще се сподели натрупания опит при обуче-
нието, ще се коментират получените резултати и ще се изведат някои изводи, които могат да се окажат 
полезни при бъдещото планиране и организация на работата по тази учебна дисциплина в часовете за 
задължителна подготовка в българското училище.

В област Пловдив с активното участие на РУО създадохме методически съвет по информатика и ИТ. 
След направения анализ на особеностите в развитието на логическо и алгоритмично мислене у учени-
ците, както и на опита при обучението по програмиране и компютърни науки в Европа, решихме да ор-
ганизираме обучение в СИП по програмиране и компютърно моделиране с учениците от втори, трети и 
четвърти клас. Разработихме учебна програма, по която да се провежда обучението във всички експери-
ментални училища [1]. Сравнителният анализ на тази учебна програма със създадената по-късно учебна 
програма на МОН за задължителна подготовка по компютърно моделиране в трети и четвърти клас2 по-
казва високо ниво на сходство. Това ни дава възможност да правим изводи, които биха се отнасяли в го-
ляма степен и за организацията на предстоящото задължителното обучение по компютърно моделира-
не в началното училище. 

Обучението по компютърно моделиране има въвеждащ характер и е насочено към овладяване на ос-
новни знания, умения и отношения. То се осъществява на основата на съвременни компютърни системи 
и подходящо за възрастта на учениците програмно осигуряване, което създава условия за положителна 
емоционална нагласа и цялостно развитие на детската личност [2]. Целта не е да научим учениците да из-
ползват определен език на програмиране, а да се приучат на навици за търсене на решения на алгори-
тмични проблеми и развитието на тяхното логическо, алгоритмично и критично мислене [3]. 
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След предварителната подготовка и обучение на учителите [4] се сформираха групи от ученици в се-
дем разнопрофилни училища от областта: СОУ «Св. Софроний Врачански» – Пловдив, СОУ „Христо Смир-
ненски“ – Брезово, СОУ «Проф. д-р Асен Златаров» – Първомай, ОУ «Райно Попович» – Карлово, ОУ «Ва-
сил Левски» – Рогош, ОУ «Екзарх Антим I» – Пловдив и ОУ «Панайот Волов» – Пловдив. Въведохме обуче-
нието като СИП в начален курс от II до V клас в рамките на 1 час седмично от началото на 2015/16 учеб-
на година. В края на учебната година създадохме унифициран тест и проведохме тестово изпитване, чрез 
което определихме изходното ниво на учениците. Установихме голям интерес към обучението. Средни-
ят успех на всички обучавани ученици е мн. добър 5.19. В края на първата година от експеримента изве-
дохме следните изводи [5]:

Разработената учебна програма за обучение по „Компютърно моделиране“ в СИП за начален етап покри-
ва предвиденото учебно съдържание и осигурява база за успешно обучение по тази учебна дисциплина.

Обучението на учениците от различни типове училища и от различни класове чрез тази учебна про-
грама води до напълно сходни резултати, като до голяма степен се игнорират възрастовите, етнически и 
социални различия между учениците.

Обучението във СИП по тази учебна програма дава сходни резултати при приложението ѝ както в СОУ 
в големите градове, така и в средищните училища в по-малките населени места.

Получените резултати и някои неясни тенденции ни стимулираха да продължим експеримента и през 
настоящата учебна година. Учениците, които успешно приключиха първата година от своето обучение по-
желаха да продължат работата си. В началото на 2016/2017 учебна година тези ученици направиха тест 
на входно ниво, а в края на втората година от обучението си – изходно ниво. По този начин получихме 
диагностика на обучението през две последователни години по учебни програми аналогични на тази, ут-
върдена от МОН. 

За да диагностицираме резултатите в края на втората година от обучението на учениците разработи-
хме критериален тест, който съдържа въпроси от отворен и затворен тип, както и решаването на практи-
ческа задача в рамките на един учебен час. Тестът включва 12 въпроса, с които се проверяват знанията по 
основните модули от учебното съдържание на различни нива от таксономията на Блум [6] и една практи-
ческа задача за проверка на нивото умения и компетентности на учениците. Задачата е разделена на пет 
задания, с които по-точно да се конкретизира нивото на получените умения. Следната таблица показва 
разпределението на въпросите и подзадачите според нивата в таксономията на когнитивните равнища:

Таблица 1. Матрица на Тейлор
СЪДЪРЖАТЕЛНА РАМКА НА ТЕСТА

Учебно съдържание
Категории умствен труд, според Таксономията на Блум

Знание Разбиране Приложение Анализ Синтез Оценка
Алгоритми   В.5 В.6, В.8 В.7

Блоково програмиране със 
Scratch  В.3, В.10  В.1, В.11 В.2 В.9 В.4., В.12

Практическо приложение 
на алгоритмите и 
програмирането

Зад-1, Зад-4 Зад.-2 Зад.-3 Зад.-5

Резултатите от приложението на теста показа следните резултати (Фиг. 1.):

Фигура 1. Разпределение на успеваемостта сред учениците
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Изместването на гаусовото разпределение в дясно обяснява високия среден успех от мн. добър 4.82 
след края на двугодишния курс на обучение.

През втората година на експеримента бяха сформирани и нови групи ученици. С тях работихме по 
учебната програма от първата година. Резултатите потвърдиха някои наши предположения и дадоха въз-
можност да се направи по-пълен сравнителен анализ.

През двете години на провеждане на обучението се включиха общо 322 ученици, от които 235 по 
учебната програма за първата година и 87 – преминали двугодишния курс на обучение. Данните за тях-
ното разпределение по класове е представено в Таблица 2.

Таблица 2. Разпределение на учениците по класове

Клас
2016-Изх.ниво

I година

2016-Вх.ниво

II година

2017-Изх.ниво

I година

2017-Изх.ниво

II година
Пети клас 25 14
Четвърти клас 71 36 56 39
Трети клас 46 26 37 26
Втори клас 25 - -
Общо 142 87 93 79

Успеваемостта на учениците варира според класа и в зависимост от критериите за оценяване. За да 
можем по-точно да съизмерваме резултатите ще разглеждаме успеваемостта в проценти (Таблица 3.)

Таблица 3. Разпределение на успеваемостта на учениците по класове в %

Клас
2016-Изх.ниво

I година

2016-Вх.ниво

II година

2017-Изх.ниво

I година

2017-Изх.ниво

II година
Пети клас 88% 96%
Четвърти клас 84% 71% 91% 63%
Трети клас 69% 71% 77% 79%
Втори клас 80% - -
Общо 79.8% 75.8% 85.7% 74%

Забелязва се високият резултат на учениците от втори клас и сравнително ниския резултат при трето-
класниците. Поради недостатъчния брой тествани ученици в края на миналата учебна година направи-
хме предположение, че около десетата си година децата изживяват своеобразна криза в устойчивостта 
на вниманието. Това до голяма степен се потвърждава и от получените през тази година резултати. Виж-
даме, че учениците, които във втори клас са постигнали 80% успеваемост в началото на трети клас регис-
трират спад от около 10%. В края на учебната година, обаче, отново достигат устойчивост от около 79%. 
Този резултат потвърждава извода, че трети клас е ключов за развитието на алгоритмичното и логическо 
мислене и въвеждането на задължително обучение по компютърно моделиране в този клас е навремен-
но и удачно. 

Фигура 2. Изменение на средния успех на учениците
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Нека да разгледаме изменението на средния успех на учениците, които са преминали двугодишния 
курс на обучение (Фиг. 2.). Ще игнорираме резултатите на учениците от пети клас, тъй като искаме да на-
блюдаваме само резултатите в начален етап. Забелязва се, че в края на първата година учениците са по-
стигнали среден успех 4,96; няколко месеца по-късно в началото на следващата учебна година – 4.82, а в 
края на обучението си – отново 4.82. Тези резултати недвусмислено потвърждават тезата за устойчивост 
на знанията и уменията през целия период на обучение.

Интерес представляват резултатите, постигнати при едногодишно обучение по отношение на това да-
ли училището се намира в голям град, малък град или село. Таблица 4 показва успеваемостта по класо-
ве и вид населено място.

Таблица 4. Разпределение на успеваемостта по класове и вид населено място
Клас Голям град Малък град Село
Четвърти клас 88% - 65%
Трети клас - 73% 73%
Втори клас - 80% -
Общо 88% 74.3% 70%

Забелязва се по-високия резултат на учениците от голям град, който вероятно се дължи и на факта, 
че там се обучават само четвъртокласници. Резултатите в малък град и село са съизмерими. Следовател-
но резултатите показват относителна устойчивост и по отношение на местоположението на училището 
(Фиг.3). 

Фигура 3. Зависимост на средната успеваемост от местоположението

Тези резултати потвърждават междинните данни, получени преди година, въпреки че разширихме 
обхвата на учениците и увеличихме техния брой. Следователно с висока степен на достоверност можем 
да потвърдим тезата за устойчивост на резултатите и по този критерий.

Друг показател, по който могат да се направи сравнителен анализ на резултатите и който е от особена 
важност при въвеждане на обучението по компютърно моделиране в задължителното обучение в стра-
ната, е вида на училищата. В наблюдаваната извадка училищата са два вида: средни училища (СУ) и ос-
новни училища(ОУ). Интерес представлява средната успеваемост след едногодишно и след двугодишно 
обучение (Фиг.4.).

 

Фигура 4. Зависимост на средния успех от вида на училището

Диаграмата ясно показва устойчивост и по този критерий. Въпреки това добре се вижда по-ниския ре-
зултат, който постигат учениците и от двата вида училища след двугодишно обучение. Този резултат беше 
очакван предвид на по-големия обем от натрупани знания. През втората година на обучението средният 
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успех е много добър 4.82, но въпреки това първоначалния висок интерес и мотивация бележат лек спад. 
Това може да се компенсира с разнообразяване на тематиката, включване на роботика [7] като приложна 
дейност при блок-базирано програмиране [8], [9] или предлагане на по-интересни учебни игри3 без или 
с използването на таблети, телефони или други видове дигитални устройства [10].

Интересно за изследването е търсенето на зависимости между два или повече от наблюдаваните па-
раметри – клас, вид населено място и вид училище. В резултат на данни, събрани за две последователни 
учебни години при ученици с едногодишен курс на обучение, можем да направим крос-анализ по пока-
зателите вид на училище и вид на населеното място (Табл.5). 

Таблица 5. Среден успех по вид училище и вид населено място
Клас Голям град Малък град Село
ОУ 5,63 4,86 4,79
СУ 5,71 5,04 -

Общо 5,65 4,92 4,79

Ясно се вижда значително по-високия успех на учениците в голям град както в ОУ, така и в СУ, дока-
то резултатите в малък град и в село са съизмерими. Най-добри са резултатите на учениците в СУ в голям 
град, а най-слаби – в ОУ в село. Както вече тълкувахме това до голяма степен се дължи на факта, че в го-
лям град в експеримента участват само четвъртокласници. Но съществуват и други фактори, които влияят 
на по-ниския резултат в малките градове и селата: големият процент ученици-билингви; високия процент 
на пътуващи ученици и такива с нисък социален статус. Това са проблеми, които стоят при обучението по 
всички учебни предмети. Недостатъчно добрата връзка с родителите, които живеят в отдалечени населе-
ни места, невъзможността за част от учениците да ползват интернет и компютърна техника вкъщи води 
до натрупване на пропуски, а от там и до намаляване на ефективността от обучението.

В изследването участваха и няколко групи ученици от 5 клас. Някои от тях се обучаваха за първа годи-
на, а други продължиха обучението си от предходната година. Резултатите на петокласниците показват 
много високо ниво на интерес и мотивация. Средният успех и при тези, които се обучаваха за първа годи-
на и при обучаваните за втора година е отличен. Това потвърждава тезата, че изучаването на компютър-
ното моделиране в началното училище трябва да продължи и в следващите класове от прогимназиален 
етап на основна училищна степен, за да се постигнат в пълнота целите, заложени от учебната програма и 
стратегическите документи за развитие на образованието в информационното общество.

Заключение и изводи
Натрупаният опит и събраните емперични данни през последните няколко години ни дават основа-

ние да направим следните изводи:
  Разработената учебна програма за обучение по „Компютърно моделиране“ в СИП за начален етап 
до голяма степен съвпада с учебната програма на МОН за задължително обучение в трети и четвър-
ти клас. Получените резултати дават основание за очаквани добри резултати и при задължително-
то обучение по тази учебна дисциплина.

  Обучението на учениците от различни типове училища и от различни класове води до напълно 
сходни резултати, като до голяма степен се игнорират възрастовите, етнически и социални разли-
чия между учениците.

  Резултатите от двугодишното обучение по тази учебна дисциплина, показва стабилно ниво на зна-
ния, умения и компетентности. 

  Успеваемостта на учениците от началното училище по класове при обучението им през втората го-
дина е напълно съизмеримо. 

Опитът, който натрупахме през последните години при обучението на учениците от начален етап по 
компютърно моделиране, потвърди очакванията ни за повишаване интереса на учениците към програ-
мирането. Те с желание се включват в организираните извънкласни форми. Добър показател за нас е же-
ланието за продължаване на обучението и през следващата учебна година Балансираното разпределяне 
на учебното време между различни дейности- учебни игри4, програмиране на роботизирани устройства, 
работа с мобилни устройства, както и лекият стил на работа в SCRATCH-базираните среди [11], [12] стиму-
лира учениците и им дава възможност да реализират по-добре своя творчески потенциал. Получените 
резултати недвусмислено показват необходимостта от обучение по компютърни науки още от началното 
училище и в този смисъл въвеждането на задължително обучение по компютърно моделиране в трети и 
четвърти клас през следващите години е обосновано, актуално и навременно.
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1. Закон за предучилищното и училищно образование – http://dv.parliament.bg/DVWeb/

showMaterialDV.jsp?idMat=97877
2. МОН, учебна програма по компютърно моделиране- http://mon.bg/?go=page&pageId=1&subpag

eId=1689
3. Blockly games: https://blockly-games.appspot.com
4. An Hour of Code for every student: http://code.org


